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Jegyzőkönyv, amely 2021. július 13-án (kedden) 
videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-22. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (4-15. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (16-21. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-22. 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, 683/2021. (VII. 13.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette 

napirendre: 

MTVA-66/2021. A KMUSZ2020 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kistelek Város 

Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány határidő-módosítási kérelme 

MTVA-67/2021. A KMUSZ2020 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. határidő-módosítási kérelme 

T-12/2021. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 

médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 
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2021. évi támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 

439/2021. A Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

440/2021. A Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

441/2021. Az Esztergom 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

450/2021. A Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

442/2021. A Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

443/2021. A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 2021. június 28-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

444/2021. A Budapest 103,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. 

június 30-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

445/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. június 9-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

446/2021. A Radio Plus Kft. kérelme a médiaszolgáltató Nyíregyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének módosítása iránt 

447/2021. A Best Radio Kft. (Debrecen 104,6 MHz, 104,6 – Best FM) rádiós médiaszolgáltató kérelme 

hatósági szerződése módosítása iránt 

448/2021. A Médiahíd Kft. (Nyíregyháza 106,8 MHz, Mária Rádió Nyírség) rádiós médiaszolgáltató 

kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

451/2021. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 

434/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 

17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című műsorszámot kifogásoló bejelentés 

[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának megsértése] – előzmény: 

308/2021. számú előterjesztés 

435/2021. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 15-én 20:42:49-től 
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közzétett „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének és az 

Mttv. 31. § (2) bekezdésének megsértése] – előzmény: 273/2021. számú előterjesztés 

436/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 12-én 6 óra 3 perctől sugárzott „Balázsék” 

című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének, valamint a 10. § (1) 

bekezdés e) pontjának vélelmezett megsértése] 

437/2021. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szeged Televízió 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. április 19-

én 20 óra 37 perces kezdettel sugárzott „Törzsasztal” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 

31. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

438/2021. A HírTV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. június 14-én 21 óra 2 perctől sugárzott „Sajtóklub” 

című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1)-(2) bekezdés érvényesülésének 

vizsgálata] 

449/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M4 Sport állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. június 12-én 17 óra 16 perctől sugárzott „2020-as labdarúgó Európa-

bajnokság: Dánia-Finnország csoportkör mérkőzés" című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az 

Smtv. 14. § (1) bekezdésének érvényesülésének vizsgálata] 

E-42/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-66/2021. A KMUSZ2020 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Kistelek Város Művelődéséért 
és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány határidő-
módosítási kérelme 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 684/2021. (VII. 13.) számú döntése: a KMUSZ2020 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kistelek Város 
Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács 489/2020. (V. 26.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kistelek Város 

Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány – Kistelek Városi Televízió MA-

KMUSZ2020-49/2020. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán a kedvezményezett által 
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benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és beszámolási határidő 2021. szeptember 

30-ra történő módosításához. 

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

vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés 

keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 

munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 

2. MTVA-67/2021. A KMUSZ2020 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Zemplén Televízió Közhasznú 
Nonprofit Kft. határidő-módosítási kérelme 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 685/2021. (VII. 13.) számú döntése: a KMUSZ2020 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács 489/2020. (V. 26.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. – Zemplén Televízió MA-KMUSZ2020-23/2020. iktatószámon 

nyilvántartott pályázata kapcsán a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul 

a befejezési és beszámolási határidő 2021. december 31-re történő módosításához. 

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

vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés 

keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 

munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 

3. T-12/2021. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 
jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2021. évi támogatására meghirdetett 
KMUSZ2021 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

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 686/2021. (VII. 13.) számú döntése: a KMUSZ2021 
pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 
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jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával 

összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő támogatására vonatkozó 

KMUSZ2021 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi 

személyeket választja meg: 

KMUSZ2021 

dr. Lupkovics Gábor 

dr. Őszy Tamás 

dr. Rékási Róbert Pál 

Tóth Péter 

Vas Imre 

A Médiatanács a KMUSZ2021 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Vas Imrét 

választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2021. július 14-től 2022. január 

15-ig tart. 

2. 

A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400 000 Ft-ban 

állapítja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon 

belül kerül kifizetésre. 

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

vezetőjét, hogy 

– döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 

– a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint 

kösse meg, 

– 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 

4. 439/2021. A Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 687/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Szombathely 
107,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
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A Médiatanács elfogadja a Szombathely 107,4 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 

Szombathely 107,4 500 48 68.000 1 - 6 H D 

100°-150°/0,8-10,4dB 

160°-240°/13,6-20dB 

250°-300°/20dB 

310°-20°/12,5-20dB 

30°-60°/8,3-1,3dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

16°35’53”; 47°14’01” 

A Médiatanács 688/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Szombathely 
107,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szombathely 107,4 MHz 

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

úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

5. 440/2021. A Zalaegerszeg 92,9 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 689/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi 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 

Zalaegerszeg 92,9 1 70 53.000 1 - 11 V D 
60°-70°/4dB 

340°-0°/5,6dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

16°49’28”; 46°50’06” 
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A Médiatanács 690/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Zalaegerszeg 92,9 MHz 

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

úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

6. 441/2021. Az Esztergom 92,5 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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 691/2021. (VII. 13.) számú döntése: az Esztergom 
92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja az Esztergom 92,5 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 

Esztergom 92,5 630 99 49.000 0 - 14 V D 

230°-320°/0,8-12,3dB 

330°-50°/13,1-13,9dB 

60°-150°/12,3-0,8dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

18°45’09”; 47°47’36” 

A Médiatanács 692/2021. (VII. 13.) számú döntése: az Esztergom 
92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Esztergom 92,5 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 450/2021. A Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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 693/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Budapest 96,4 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja Dr. B. B.-t a Budapest 96,4 

MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

tervezetre vonatkozóan érkezett észrevételével kapcsolatban. 

A Médiatanács 694/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Budapest 96,4 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 96,4 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

8. 442/2021. A Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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 695/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Tapolca 101,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Tapolca 101,8 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

9. 443/2021. A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. május 19-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 28-án 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 696/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Budapest 
100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. május 19-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. június 28-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 
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A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2021. május 19-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 Roma Rádió Kft. pályázót. 

10. 444/2021. A Budapest 103,9 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel 
történő használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 30-án 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 697/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Budapest 
103,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. május 21-én 
közzétett pályázati felhívásra 2021. június 30-án beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Budapest 103,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot 

benyújtó LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. pályázót. 

11. 445/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 9-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 698/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Pápa 95,7 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 9-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot 

benyújtó Pápai Platán Nonprofit Kft. pályázót. 
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12. 446/2021. A Radio Plus Kft. kérelme a médiaszolgáltató 
Nyíregyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződésének módosítása iránt 

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 699/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
kérelme a médiaszolgáltató Nyíregyháza 91,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 
szerződésének módosítása iránt 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató 2021. július 1. napján érkezett kérelme alapján, az 

előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt hatósági szerződés elfogadásával 

hozzájárul a médiaszolgáltató Nyíregyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződése 2.2. pontjának módosításához. 

13. 447/2021. A Best Radio Kft. (Debrecen 104,6 MHz, 104,6 – 
Best FM) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági 
szerződése módosítása iránt 

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 700/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Best Radio Kft. 
(Debrecen 104,6 MHz, 104,6 – Best FM) rádiós médiaszolgáltató 
kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

A Médiatanács a Best Radio Kft. médiaszolgáltató 2021. július 1. napján érkezett kérelme alapján, az 

előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt hatósági szerződés elfogadásával 

hozzájárul a médiaszolgáltató Debrecen 104,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződés 2.2. pontjának módosításához. 

14. 448/2021. A Médiahíd Kft. (Nyíregyháza 106,8 MHz, Mária 
Rádió Nyírség) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 
médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

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 701/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Médiahíd Kft. 
(Nyíregyháza 106,8 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 
médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződés elfogadásával – a 

médiaszolgáltató kérelmére – hozzájárul ahhoz, hogy a Médiahíd Kft. a Nyíregyháza 106,8 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultság szerinti médiaszolgáltatást 2021. július 23. 

napja helyett legkésőbb 2021. október 23. napjáig kezdhesse meg. 

15. 451/2021. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és 
rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 
22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 

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 702/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió)] 

A Médiatanács a Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 703/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. (Pont Rádió)] 

A Médiatanács az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. (Pont Rádió) médiaszolgáltatóval 

szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 

szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 704/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[Balaton Rádió Kft. (BALATON RÁDIÓ)] 

A Médiatanács a Balaton Rádió Kft. (BALATON RÁDIÓ) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 705/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
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kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM)] 

A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 706/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[MIKOM Nonprofit Kft. (Miskolc Televízió)] 

A Médiatanács a MIKOM Nonprofit Kft. (Miskolc Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 707/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)] 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 708/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV)] 

A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 709/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (Újpest Televízió)] 

A Médiatanács az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (Újpest Televízió) médiaszolgáltatóval 

szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 

szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 710/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
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médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[DS Média Kft. (DSTV Dunaújváros Televízió)] 

A Médiatanács a DS Média Kft. (DSTV Dunaújváros Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 711/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. (Érd Televízió)] 

A Médiatanács az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. (Érd Televízió) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 712/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
["Szabadhajdú" Közhasznú Nonprofit Kft. (Hajdúböszörményi Városi 
Televízió)] 

A Médiatanács a "Szabadhajdú" Közhasznú Nonprofit Kft. (Hajdúböszörményi Városi Televízió) 

médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 

22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 713/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[Enterart Produkciós Iroda Bt. (Szilas TV)] 

A Médiatanács az Enterart Produkciós Iroda Bt. (Szilas TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 714/2021. (VII. 13.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
[Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásért Alapítvány 
(Szentgál TV)] 

A Médiatanács a Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásért Alapítvány (Szentgál TV) 

médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 

22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
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16. 434/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 17-én 
18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának 
megsértése] – előzmény: 308/2021. 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 715/2021. (VII. 13.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. 
március 17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” 
című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Zrt. médiaszolgáltató a TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. március 17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című 

műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) 

bekezdésének c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 1.750.000,- Ft 

bírsággal sújtja. 

A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben 

tájékoztatja a Bejelentőt. 

17. 435/2021. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 15-én 
20:42:49-től közzétett „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszám 
vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének és az Mttv. 
31. § (2) bekezdésének megsértése] – előzmény: 273/2021. 
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 716/2021. (VII. 13.) számú döntése: a PROGETTO 
MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett FIX állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. március 15-én 20:42:49-től közzétett 
„ÉPI-TECH Magazin” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a FIX állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2021. március 15-én 20:42:49-től közzétett „ÉPI-TECH Magazin” című 

műsorszám közzététele során egy-egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, 

valamint az Mttv. 31. § (2) bekezdést, 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. 

18. 436/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 
állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 12-én 6 óra 3 
perctől sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének, valamint a 10. § 
(1) bekezdés e) 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 717/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 12-én 6 óra 3 
perctől sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés 
[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben a Rádió 1 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. május 12-én 6 óra 3 perctől sugárzott „Balázsék” című 

műsorszám közzétételével összefüggésben, az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés 

c) pontjának megsértése tárgyában. 

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

elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

19. 437/2021. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szeged Televízió állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. április 19-én 20 óra 37 perces 
kezdettel sugárzott „Törzsasztal” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (2) 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: 
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A Médiatanács 718/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Szegedi 
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Szeged Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. április 19-én 20 óra 
37 perces kezdettel sugárzott „Törzsasztal” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (2) bekezdésének vélelmezett 
megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 

31. § (2) bekezdésének egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a Szeged Televízió 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. április 19-

én 20 óra 37 perces kezdettel sugárzott „Törzsasztal” című műsorszámmal kapcsolatban. 

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

kapcsolatban. 

20. 438/2021. A HírTV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. június 14-én 21 óra 2 perctől 
sugárzott „Sajtóklub” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 17. § (1)-(2) bekezdés 
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 719/2021. (VII. 13.) számú döntése: a HírTV Zrt. által 
üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. június 14-én 21 óra 
2 perctől sugárzott „Sajtóklub” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 17. § (1)-(2) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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21. 449/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett M4 Sport állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2021. június 12-én 17 óra 16 perctől 
sugárzott „2020-as labdarúgó Európa-bajnokság: Dánia-
Finnország csoportkör mérkőzés" című műsorszámot 
kifogásoló bejelentések [az Smtv. 14. § (1) bekezdésének 
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 720/2021. (VII. 13.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M4 Sport állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. június 12-én 17 óra 16 
perctől sugárzott „2020-as labdarúgó Európa-bajnokság: Dánia-
Finnország csoportkör mérkőzés” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentések [az Smtv. 14. § (1) bekezdésének érvényesülésének 
vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentések alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az 

Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőket. 

22. E-42/2021. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

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

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 52 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. július 

20. 11 óra. 

Budapest, 2021. július 14. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


