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Jegyzőkönyv, amely 2021. július 5-én (hétfőn) 
videókonferencia keretében megtartott 

Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-19. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-2. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (3-10. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (11-17. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-19. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 16 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt az 

ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 663/2021. 

(VII. 5.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-63/2021. Pályázati felhívás kibocsátása a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával 

összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő támogatására (KMUSZ2021) 

MTVA-65/2021. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás negyedik fordulójának 

bírálóbizottsági ajánlása 
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426/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

427/2021. A Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

428/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

429/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

430/2021. A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. június 21-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

431/2021. Az AERIEL Kft. (Budapest 92,1 MHz – Klasszik Rádió) hatósági szerződésmódosításra 

irányuló kérelme 

432/2021. A MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz – 90,9 JAZZY RÁDIÓ) hatósági 

szerződésmódosításra irányuló kérelme 

433/2021. A Golden Talk Hungary Kft. Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti kérelme 

419/2021. A MIKOM Nonprofit Kft. által üzemeltetett Miskolc Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 13-án sugárzott 

„Egészségpercek” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának 

megsértése] – előzmény 309/2021. számú előterjesztés 

420/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 

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

megsértése a Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett FM 95 - Rádió 1 Debrecen állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 95,0 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

421/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 

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

megsértése a TELEKOM BÉKÉS Kft. által üzemeltetett 90.5 Gyula Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Gyula 90,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

422/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 

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

megsértése a Kalocsai Rádió Bt. által üzemeltetett Korona FM 100 állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Kalocsa 100,0 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

423/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 

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

megsértése a Megafon Rádió Kft. által üzemeltetett Megafon (Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 
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424/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 

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

megsértése a Dunapart Rádió Kft. által üzemeltetett 93.1 Best FM (Dunaújváros 93,1 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

425/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 

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

megsértése a Friends-Lan Kft. által üzemeltetett Rádió Som (Fehérgyarmat 99,5 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

E-40/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. június hónapban 

E-41/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. június hónapban 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-63/2021. Pályázati felhívás kibocsátása a 
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő támogatására 
(KMUSZ2021) 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 664/2021. (VII. 5.) számú döntése: a KMUSZ2021 
pályázati felhívás kibocsátásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a magyarországi közösségi 

médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának 

biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő támogatására 

vonatkozó KMUSZ2021 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező 

formában. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának 

vezetőjét, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati 

felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 

a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 

– pályázati kérelem űrlap 

– pályázó nyilatkozata 

– adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat 

– költségvetés 
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2. MTVA-65/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
REZSI2021 pályázati eljárás negyedik fordulójának 
bírálóbizottsági ajánlása 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 665/2021. (VII. 5.) számú döntése: a REZSI2021 
pályázati eljárás negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás negyedik fordulójából az 

alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja: 

iktatószám:  

MA-REZSI2021- 

…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

85 HTV Média Nonprofit Kft. MÓRA-NET TV 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában – a 

jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített 

értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 

kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám:  

MA-REZSI2021- 

…/2021. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

10 Bihari Antal Körzeti Televízió 5 940 000 

19 Regionális Televízió Esztergom Kft. Régió Tv Esztergom 5 940 000 

41 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió 4 774 797 

52 Kortye Vilmos WTV 4 843 386 

75 DS Média Kft. 
DSTV Dunaújváros  

Televízió 
5 220 000 

78 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület Tótvázsony Tv 2 462 382 
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iktatószám:  

MA-REZSI2021- 

…/2021. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

82 
Vállalkozók a Városért Média  

Nonprofit Kft. 
Kecel Városi Televízió 3 195 000 

83 PluszRádió Nonprofit Kft. Győr Plusz Rádió 4 950 000 

84 CITY TV Kft. CITY TV 5 400 000 

86 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV 5 940 000 

87 Halas Rádió Nonprofit Kft. Halas Rádió 4 950 000 

11 db a megítélt támogatás összesen: 53.615.565 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában – a 

jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot forráshiány 

miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám:  

MA-REZSI2021- 

…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

3 "LABEL-84" Kft. Zugló Televízió 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárásban fel nem használt 2.966.920 

Ft keretösszeg felhasználásáról a későbbiekben dönt. 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás negyedik fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda 

vezetőjét, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás negyedik 

fordulójának eredményéről szóló közleményt, 
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 a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázat esetében – az ÁPF 14.2. és 14.4. 

pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 banki napon 

belül intézkedjen, 

 a pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére 

nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2021. június 25-ei ajánlása 

3. 426/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 666/2021. (VII. 5.) számú döntése: a Szeged 87,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Szeged 87,9 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 

Szeged 87,9 1 50 201.000 9 - 18 V D 130°-140°/9dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

20°10’00”; 46°15’00” 

A Médiatanács 667/2021. (VII. 5.) számú döntése: a Szeged 87,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szeged 87,9 MHz körzeti 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

4. 427/2021. A Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 668/2021. (VII. 5.) számú döntése: a Szolnok 102,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Szolnok 102,4 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 

Szolnok  102,4 813 34 74.000 5 - 10 V D 

40°-90°/0,1-0,2dB 

130°-220°/0,5-9,5dB 

230°-260°/9,4dB 

270°-0°/0,2-9,5dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

20°10’44”;  

47°10’43” 

A Médiatanács 669/2021. (VII. 5.) számú döntése: a Szolnok 102,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szolnok 102,4 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

5. 428/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 670/2021. (VII. 5.) számú döntése: a Kalocsa 94,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Kalocsa 94,5 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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6. 429/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 671/2021. (VII. 5.) számú döntése: a Dunaföldvár 
104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Dunaföldvár 104,1 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 430/2021. A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 21-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 672/2021. (VII. 5.) számú döntése: a Budapest-
Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 21-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata (Media Universalis Alapítvány) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapest-Astoria (belváros) telephelyű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács 

honlapján és hirdetményi úton 2021. május 21-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja 

alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – hiánypótlásra hívja fel a 

Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Media Universalis Alapítvány pályázót. 

8. 431/2021. Az AERIEL Kft. (Budapest 92,1 MHz – Klasszik 
Rádió) hatósági szerződésmódosításra irányuló kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 
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A Médiatanács 673/2021. (VII. 5.) számú döntése: az AERIEL Kft. 
(Budapest 92,1 MHz – Klasszik Rádió) hatósági 
szerződésmódosításra irányuló kérelme 

A Médiatanács az AERIEL Kft. beadványára tekintettel, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján, az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 92,1 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő 

módosításához és döntéséről tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 

9. 432/2021. A MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. (Dél-Budapest 90,9 
MHz – 90,9 JAZZY RÁDIÓ) hatósági szerződésmódosításra 
irányuló kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 674/2021. (VII. 5.) számú döntése: a MAGYAR JAZZ 
RÁDIÓ Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz – 90,9 JAZZY RÁDIÓ) hatósági 
szerződésmódosításra irányuló kérelme 

A Médiatanács a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. beadványára tekintettel, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hozzájárul a médiaszolgáltató Dél-Budapest 90,9 

MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben 

történő módosításához és döntéséről tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 

10. 433/2021. A Golden Talk Hungary Kft. Mttv. 65. § (1) 
bekezdése szerinti kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 675/2021. (VII. 5.) számú döntése: a Golden Talk 
Hungary Kft. Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti kérelme 

A Médiatanács – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint –hiánypótlásra hívja 

fel a Golden Talk Hungary Kft.-t a 15212-1/2021. iktatószámú kérelme tekintetében. 
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11. 419/2021. A MIKOM Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Miskolc Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 13-
án sugárzott „Egészségpercek” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának 
megsértése] – előzmény 309/2021. számú előterjesztés 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 676/2021. (VII. 5.) számú döntése: a MIKOM 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Miskolc Televízió állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. február 13-án sugárzott 
„Egészségpercek” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdése b) pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Miskolc Televízió állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 13-án sugárzott 

„Egészségpercek” című műsorszám közzétételekor egy alkalommal megsértette az Mttv. 31. § (1) 

bekezdése b) pontját, 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. 

12. 420/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Médiacentrum 
Debrecen Kft. által üzemeltetett FM 95 - Rádió 1 Debrecen 
állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 95,0 
MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 677/2021. (VII. 5.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. áprilisi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett FM 95 – Rádió 1 
Debrecen állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 95,0 
MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 
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A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiacentrum Debrecen Kft. 

médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett FM 95 

– Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 95,0 MHz) kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. április 10-i adásnapján történt vélelmezett megsértése 

tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 

nyilatkozatát. 

13. 421/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a TELEKOM 
BÉKÉS Kft. által üzemeltetett 90.5 Gyula Rádió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Gyula 90,5 MHz) 
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 678/2021. (VII. 5.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. áprilisi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
TELEKOM BÉKÉS Kft. által üzemeltetett 90.5 Gyula Rádió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Gyula 90,5 MHz) kereskedelmi 
jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a TELEKOM BÉKÉS Kft. médiaszolgáltatóval 

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

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 90.5 Gyula Rádió 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Gyula 90,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatás 2021. április 3-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint 

kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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14. 422/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Kalocsai Rádió 
Bt. által üzemeltetett Korona FM 100 állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Kalocsa 100,0 MHz) kereskedelmi jellegű 
rádiós médiaszolgáltatásban] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 679/2021. (VII. 5.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. áprilisi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Kalocsai 
Rádió Bt. által üzemeltetett Korona FM 100 állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Kalocsa 100,0 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Kalocsai Rádió Bt. médiaszolgáltatóval szemben 

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

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Korona FM 100 állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Kalocsa 100,0 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 

2021. április 14-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

15. 423/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Megafon Rádió 
Kft. által üzemeltetett Megafon (Balassagyarmat 95,7 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 680/2021. (VII. 5.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. májusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
Megafon Rádió Kft. által üzemeltetett Megafon (Balassagyarmat 95,7 
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MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Megafon Rádió Kft. médiaszolgáltatóval 

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

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Megafon 

(Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 

május 23-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

16. 424/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Dunapart 
Rádió Kft. által üzemeltetett 93.1 Best FM (Dunaújváros 93,1 
MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 681/2021. (VII. 5.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. májusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
Dunapart Rádió Kft. által üzemeltetett 93,1 Best FM (Dunaújváros 
93.1 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Dunapart Rádió Kft. médiaszolgáltatóval 

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

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 93.1 Best FM 

(Dunaújváros 93,1 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. május 

25-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy 

az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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17. 425/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Friends-Lan 
Kft. által üzemeltetett Rádió Som (Fehérgyarmat 99,5 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 682/2021. (VII. 5.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. májusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Friends-
Lan Kft. által üzemeltetett Rádió Som (Fehérgyarmat 99,5 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Friends-Lan Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

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

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Rádió Som (Fehérgyarmat 99,5 

MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. május 26-i adásnapján 

történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

18. E-40/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. június hónapban 

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

19. E-41/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. június hónapban 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 1 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. július 13. 

11 óra. 

Budapest, 2021. július 7. 

A jegyzőkönyvet készítette: 
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