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Jegyzőkönyv, amely 2021. június 29-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-24. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-12. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (13-21. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-24. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 11 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Hankiss Ágnes és Budai László Médiatanács-tagok egyéb elfoglaltságuk 

miatt nem vettek részt az ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen 

szavazata mellett, 636/2021. (VI. 29.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 

napirendre: 

416/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

417/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

406/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
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418/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

407/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 

tervezete 

408/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

409/2021. A Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használatára 2021. május 13-án közzétett pályázati felhívásra 2021. június 

14-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

410/2021. A Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított hatósági 

ellenőrzési eljárás lezárása 

411/2021. A TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított hatósági 

ellenőrzési eljárás lezárása 

412/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben indított, a jelentős befolyásoló erővel 

rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló hatósági eljárás lezárása 

413/2021. A Radio Plus Kft.-vel szemben indított, a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló hatósági eljárás lezárása 

414/2021. A Hold Reklám Kft.-vel szemben indított, a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló hatósági eljárás lezárása 

398/2021. A TURUL MÉDIA Kft. által üzemeltetett Forrás Rádió állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű (Tatabánya 97,8 MHz + Komárom 90,5 MHz + Esztergom 98,1 MHz) kereskedelmi 

jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 5-11. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 

292/2021. számú előterjesztés 

399/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. március adásainak hatósági ellenőrzése [az 

Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a P1 Rádió Kft. által üzemeltetett 101,7 Pécs FM állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásban] – előzmény 323/2021. számú előterjesztés 

400/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi műsorainak hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Békéscsabai Médiacentrum 

Kft. által üzemeltetett 7.TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű 

audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. március 4-én sugárzott műsorában] – előzmény 291/2021. 

számú előterjesztés 

401/2021. Hatósági szerződés alapján működő, körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 32. § (4) bekezdésében 

foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett Rádió M (Miskolc 

101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 
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402/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése a VIACOM Kft. által üzemeltetett Aktív Rádió 93,8 (Karcag 93,8 MHz) és Aktív Rádió 

(Szolnok 92,2 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásokon] 

403/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése a VLNC FM Rádió Kft. által üzemeltetett 101,8 Best FM (Székesfehérvár 101,8 MHz) 

állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

404/2021. A TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 11-én 12 óra 8 perces kezdettel 

sugárzott „Autósport és Formula Ralihíradó” című műsorszámot követő médiatartalom hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 33. §. (1) bekezdés a) pontjának vélelmezett megsértése] 

405/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 28. és április 25. között sugárzott „Életmódi” 

és „Életmódi Plusz” című műsorszámok vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 

megsértése] 

415/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 20-án 17 óra 4 perctől sugárzott „Barátok közt” 

című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés e) 

érvényesülésének vizsgálata] 

B-6/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2021. május) 

E-38/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

E-39/2021. A cseh médiahatóságnak az AMC Networks Central Europe S.R.O. médiaszolgáltató AMC 

és a Film Mánia állandó megnevezésű médiaszolgáltatásain 2020. szeptember 29-én 19:10 és 21:00 

óra között sugárzott „Drakula 2000”, illetve a 2020. június 28-án 16:30 és 18:19 között sugárzott „A 

préda” című műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levele – előzmény E-17/2021. számú 

tájékoztató 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 416/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 637/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Székesfehérvár 
106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Székesfehérvár  106,6 500 53 93.000 1-8 V D 

130°/8dB 

140°/11dB 

150°/8dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely: 

18°26’25”; 47°12’27” 

A Médiatanács 638/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Székesfehérvár 
106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Székesfehérvár 106,6 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 

úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

2. 417/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 639/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Tatabánya 
107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Tatabánya  107,0 500 188 82.500 1 - 13 V D 

30°-70°/3,3-0,9 dB 

80°-230°/0,5-0,1 dB 

260°-320°/0,3-3,7 dB 

330°-20°/3,9-4 dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

18°24’42”; 47°35’05” 
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A Médiatanács 640/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Tatabánya 
107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Tatabánya 107,0 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

3. 406/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 641/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Dunaújváros 
99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(km) 

P A 
*Korlátozás 

…°-…°/dB 
**Telepítési feltételek 

Dunaújváros 99,1 250 86 55.000 4 - 9 V D 
160°-200°/4dB 

300°-310°/4dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

18°56’33”; 46°57’59” 

A Médiatanács 642/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Dunaújváros 
99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Dunaújváros 99,1 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 

úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

4. 418/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 643/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Budapest 105,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(kW) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 
Telepítési feltételek 

Budapest 105,9 5 115 1.356.000 4 - 16 V D 
350°-40°/10dB 

160°-180°/13,2dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

19°02’38”; 47°29’17” 

A Médiatanács 644/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Budapest 105,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 105,9 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 

hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

5. 407/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 645/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Mór 89,0 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Mór 89,0 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

6. 408/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 
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A Médiatanács 646/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Szekszárd 
102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szekszárd 102,5 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 409/2021. A Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2021. május 13-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 14-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 647/2021. (VI. 29.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. május 13-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 
június 14-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Karc FM 
Média Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. május 13-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 

június 14-én pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

8. 410/2021. A Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 648/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Magyar RTL 
Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 
érdekében megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

A Médiatanács a 333/2021. (IV. 27.) számú végzésével megindított hatósági ellenőrzési eljárásban – 

az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § (6) bekezdése szerint 

megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján hozott – a 968/2013. (VI. 5.) 
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számú határozatával módosított – 1327/2011. (X. 5.) számú határozattal jelentős befolyásoló erővel 

rendelkező (a továbbiakban: JBE) médiaszolgáltatóként azonosított Magyar RTL Televízió Zrt. 

országos kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató JBE minősége nem változott, erre tekintettel a 

Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE médiaszolgáltatók azonosítására irányuló 

eljárás megindítását a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben mellőzi. 

9. 411/2021. A TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 649/2021. (VI. 29.) számú döntése: a TV2 Média 
Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 
érdekében megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

A Médiatanács a 334/2021. (IV. 27.) számú végzésével megindított hatósági ellenőrzési eljárásban – 

az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § (6) bekezdése szerint 

megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján hozott – a 967/2013. (VI. 5.) 

számú határozatával módosított – 1326/2011. (X. 5.) számú határozattal JBE médiaszolgáltatóként 

azonosított TV2 Média Csoport Zrt. országos kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató JBE 

minősége nem változott, erre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE 

médiaszolgáltatók azonosítására irányuló eljárás megindítását a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben 

mellőzi. 

10. 412/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel 
szemben indított, a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló hatósági eljárás 
lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 650/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben indított, a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására 
irányuló hatósági eljárás lezárása 

A Médiatanács, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján, a korábban az 1423/2013. (IX. 25.) számú 

határozatával jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatóként azonosított Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgálati médiaszolgáltató jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatói minőségét – az előterjesztés mellékletét képező határozatban foglaltak szerint – 

megszünteti. 
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11. 413/2021. A Radio Plus Kft.-vel szemben indított, a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló hatósági eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 651/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Radio Plus Kft.-
vel szemben indított, a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló hatósági eljárás 
lezárása 

A Médiatanács, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján, a korábban a 890/2020. (IX. 29.) számú 

határozatával jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatóként azonosított Radio Plus Kft. 

médiaszolgáltató jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatói minőségét – az 

előterjesztés mellékletét képező határozatban foglaltak szerint – megszünteti. 

12. 414/2021. A Hold Reklám Kft.-vel szemben indított, a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló hatósági eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 652/2021. (VI. 29.) számú döntése: a Hold Reklám 
Kft.-vel szemben indított, a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló hatósági eljárás 
lezárása 

A Médiatanács, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján, a korábban a 889/2020. (IX. 29.) számú 

határozatával jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatóként azonosított Hold Reklám 

Kft. médiaszolgáltató jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatói minőségét – az 

előterjesztés mellékletét képező határozatban foglaltak szerint – megszünteti. 



 

10 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

13. 398/2021. A TURUL MÉDIA Kft. által üzemeltetett Forrás 
Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Tatabánya 
97,8 MHz + Komárom 90,5 MHz + Esztergom 98,1 MHz) 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 5-11. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 292/2021. számú 
előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 653/2021. (VI. 29.) számú döntése: a TURUL MÉDIA 
Kft. által üzemeltetett Forrás Rádió állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Tatabánya 97,8 MHz + Komárom 90,5 MHz + 
Esztergom 98,1 MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 
április 5-11. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a TURUL MÉDIA Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett Forrás Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Tatabánya 97,8 MHz + 

Komárom 90,5 MHz + Esztergom 98,1 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. 

április 5-11. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a 

Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a 

jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

14. 399/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
március adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése a P1 Rádió Kft. által üzemeltetett 
101,7 Pécs FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 
– előzmény 323/2021. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 654/2021. (VI. 29.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a P1 
Rádió Kft. által üzemeltetett 101,7 Pécs FM állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a P1 Rádió Kft. médiaszolgáltató a 101,7 Pécs FM állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 23-án 

11:22:41–11:23:58 óra között közreadott támogatói üzenet vonatkozásában egy alkalommal 

megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a 

Médiaszolgáltatót és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a 

jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

15. 400/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
márciusi műsorainak hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 
megsértése a Békéscsabai Médiacentrum Kft. által 
üzemeltetett 7.TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
kereskedelmi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. 
március 4-én sugárzott műsorában] – előzmény 291/2021. 
számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 655/2021. (VI. 29.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi műsorainak hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése a Békéscsabai Médiacentrum Kft. által 
üzemeltetett 7.TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
kereskedelmi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. március 
4-én sugárzott műsorában] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Békéscsabai Médiacentrum Kft. (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett 7.TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi 

jellegű audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. március 4. napján hat alkalommal közzétett „Aktuális” 

című műsorszámot követően sugárzott támogatói üzenettel megsértette a sajtószabadságról és a 

médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 20. § (3) bekezdésében 

foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 

10.000,- Ft bírsággal sújtja. 
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16. 401/2021. Hatósági szerződés alapján működő, körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett 
Rádió M (Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + 
Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 656/2021. (VI. 29.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. májusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése a Best Radio Kft. által 
üzemeltetett Rádió M (Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz 
+ Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Best Radio Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

(12) bekezdésében, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek az általa 

üzemeltetett Rádió M (Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 

89,6 MHz) állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 

május 1-7. közötti adáshetén történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

17. 402/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a VIACOM Kft. 
által üzemeltetett Aktív Rádió 93,8 (Karcag 93,8 MHz) és 
Aktív Rádió (Szolnok 92,2 MHz) állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásokon] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 657/2021. (VI. 29.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
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2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
VIACOM Kft. által üzemeltetett Aktív Rádió 93,8 (Karcag 93,8 MHz) 
és Aktív Rádió (Szolnok 92,2 MHz) állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásokon] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a VIACOM Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Aktív Rádió 93,8 (Karcag 93,8 MHz) 

és Aktív Rádió (Szolnok 92,2 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatások 

2021. április 19-i, valamint 30-i adásnapjain történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint 

kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

18. 403/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a VLNC FM 
Rádió Kft. által üzemeltetett 101,8 Best FM (Székesfehérvár 
101,8 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 658/2021. (VI. 29.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a VLNC 
FM Rádió Kft. által üzemeltetett 101,8 Best FM (Székesfehérvár 
101,8 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a VLNC FM Rádió Kft. médiaszolgáltatóval 

szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 101,8 Best FM 

(Székesfehérvár 101,8 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 

április 26-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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19. 404/2021. A TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem 
tv állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 11-én 12 óra 8 
perces kezdettel sugárzott „Autósport és Formula Ralihíradó” 
című műsorszámot követő médiatartalom hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 33. §. (1) bekezdés a) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 659/2021. (VI. 29.) számú döntése: a TELIN Nonprofit 
Kft. által üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
március 11-én 12 óra 8 perces kezdettel sugárzott „Autósport és 
Formula Ralihíradó” című műsorszámot követő médiatartalom 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. §. (1) bekezdés a) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a TELIN Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 33. § (1) bekezdése a) pontjának 

egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában az egyetem tv állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 11-én 12 óra 8 perces 

kezdettel sugárzott „Autósport és Formula Ralihíradó” című műsorszámot követő médiatartalommal 

kapcsolatban. 

Kötelezi továbbá a Médiatanács a médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel 

kapcsolatban. 

20. 405/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. március 28. és április 25. között 
sugárzott „Életmódi” és „Életmódi Plusz” című műsorszámok 
vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 660/2021. (VI. 29.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 28. és 
április 25. között sugárzott „Életmódi” és „Életmódi Plusz” című 
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műsorszámokhoz kapcsolódó kereskedelmi közlemények vizsgálata 
[az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a TV2 Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 

megsértése tárgyában a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. április 11-én  11 óra 

35 perctől sugárzott „Életmódi” című műsorszámban 11:40:00 és 11:42:48 között adásba került 

szegmenssel kapcsolatban. 

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül terjessze 

elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

21. 415/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 20-án 17 óra 4 
perctől sugárzott „Barátok közt” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés e) érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 661/2021. (VI. 29.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 
20-án 17 óra 4 perctől sugárzott „Barátok közt” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés c) érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; döntéséről 

az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően levélben tájékoztatja a bejelentőket. 

22. B-6/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2021. május) 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú 

igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 662/2021. (VI. 29.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2021. május) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 
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23. E-38/2021. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

24. E-39/2021. A cseh médiahatóságnak az AMC Networks 
Central Europe S.R.O. médiaszolgáltató AMC és a Film 
Mánia állandó megnevezésű médiaszolgáltatásain 2020. 
szeptember 29-én 19:10 és 21:00 óra között sugárzott 
„Drakula 2000”, illetve a 2020. június 28-án 16:30 és 18:19 
között sugárzott „A préda” című műsorszámokkal 
kapcsolatos tájékoztató levele – előzmény E-17/2021. számú 
tájékoztató 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 51 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. július 5. 

11 óra. 

Budapest, 2021. július 1. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


