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Jegyzőkönyv, amely 2021. július 27-én (kedden) 
videókonferencia keretében megtartott 

Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-49. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-49. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-49. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-49. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-5. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (6-34. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (35-46. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-49. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 13 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, 752/2021. 

(VII. 27.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-70/2021. Kérelem az MTVA Kunigunda úti gyártóbázis tűzjelző rendszerének cseréjére 

irányuló kivitelezési közbeszerzési eljárás indításának előzetes jóváhagyására 

MTVA-71/2021. Kérelem az MTVA részére, 3 éves időtartamra VMware szoftverlicenszek és a 

működtetésükhöz szükséges hardverek beszerzésére indítandó közbeszerzési eljárások GKSZ 28. § 

(1) b) szerinti előzetes jóváhagyására 
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MTVA-72/2021. Kérelem az MTVA adatközponti hálózatának fejlesztéséhez szükséges eszközök 

beszerzésére indítandó közbeszerzési eljárás GKSZ 28. § (1) b) szerinti előzetes jóváhagyására 

MTVA-73/2021. A Médiatanács által az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Visuall Kft. „DAESH” című alkotására vonatkozóan benyújtott határidőmódosítási kérelme 

MTVA-74/2021. A Médiatanács által meghirdetett MA-FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. kérelme 

488/2021. Felkérés a Debrecen 104,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

489/2021. Felkérés a Nyíregyháza 91,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

490/2021. Felkérés a Nyíregyháza 100,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

491/2021. Felkérés Székesfehérvár telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 

492/2021. Felkérés Tatabánya telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

493/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

494/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

495/2021. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezete 

496/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

497/2021. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezete 

498/2021. Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

499/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

500/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 

501/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
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502/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

516/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

512/2021. A Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

503/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

504/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

505/2021. A 2021. július 9-én közzétett Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség pályázati felhívásának módosítása 

506/2021. A 2021. július 9-én közzétett Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának módosítása 

507/2021. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. november 27-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás folytatása 

511/2021. 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 

508/2021. A Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használatára 2021. május 13-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás eredményének megállapítása 

513/2021. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

513/2/2021. Kiegészítés az 513/2021. számú előterjesztéshez: Az audiovizuális médiaszolgáltatók 

2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

514/2021. A rádiós médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

515/2021. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 

vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárás lezárása 

509/2021. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást 

nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

indított hatósági eljárások lezárása 

510/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 

audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségének teljesítése tárgyban indított hatósági eljárások lezárása 
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477/2021. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Zrt.-vel szemben a Médiatanács 615/2020. (VI. 30.) számú 

határozata kapcsán hozott, a Fővárosi Törvényszék 105.K.706.046/2020/9. számú, valamint a Kúria, 

mint másodfokú bíróság Kf.Vl.39.705/2021/4. számon meghozott ítélete alapján – előzmények: 

211/2020; 299/2020. és 324/2021. számú előterjesztés 

478/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 3-án 18 óra 45 perctől sugárzott „Tények 

Plusz” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) 

pont megsértése] – előzmény: 342/2021. számú előterjesztés 

479/2021. 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 megsértése] – 

előzmény: 405/2021. számú előterjesztés 

480/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 

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

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

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 424/2021. számú előterjesztés 

481/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 

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

Kapukom Kft. által üzemeltetett Rábaköz Rádió FM 94,5 (Kapuvár 94,5 MHz) állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 379/2021. számú előterjesztés 

482/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 

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

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

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 403/2021. számú előterjesztés 

483/2021. A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatások 2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése 

[az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] – előzmény: 362/2021. számú előterjesztés 

484/2021. 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 megsértése] – előzmény: 404/2021. számú 

előterjesztés 

485/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 5-11. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában, 

valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

486/2021. Az INDEX.HU Zrt. által működtetett INDEX Internetes Lap elnevezésű internetes 

sajtótermékben 2021. június 22-én megjelent, „Olyanra készülnek Matolcsyék, amire tíz éve nem volt 

példa” című médiatartalom Smtv. 20. § (7) bekezdésének érvényesülése szempontjából történő 

vizsgálata 
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487/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Duna World állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. június 25-én 19 óra 17 perces kezdettel sugárzott „Jób lázadása” című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontja 

érvényesülésének vizsgálata] 

517/2021. Az Emberi Méltóság Központ kérelme az „Unplanned (Váratlan élet)” című műsorszám 

előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] – kérelem visszautasítása 

E-46/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

E-47/2021. Tájékoztató a Média- és Hírközlési Biztos 2021. II. negyedévi beszámolója a 

médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

E-48/2021. Tájékoztató a földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 

bekövetkezett változásokról (2020. szeptember 1.- 2021. július 26.) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-70/2021. Kérelem az MTVA Kunigunda úti gyártóbázis 
tűzjelző rendszerének cseréjére irányuló kivitelezési 
közbeszerzési eljárás indításának előzetes jóváhagyására 

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 753/2021. (VII. 27.) számú döntése: az MTVA 
Kunigunda úti gyártóbázis tűzjelző rendszerének cseréjére irányuló 
kivitelezési közbeszerzési eljárás indításának előzetes 
jóváhagyásáról 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának 28. § (1) b) pontja alapján az MTVA 

Kunigunda úti gyártóbázis tűzjelző rendszerének cseréjére irányuló kivitelezési közbeszerzési eljárás 

megindítását jóváhagyja. 

2. MTVA-71/2021. Kérelem az MTVA részére, 3 éves 
időtartamra VMware szoftverlicenszek és a működtetésükhöz 
szükséges hardverek beszerzésére indítandó közbeszerzési 
eljárások GKSZ 28. § (1) b) szerinti előzetes jóváhagyására 

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: 
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A Médiatanács 754/2021. (VII. 27.) számú döntése: az MTVA 
részére, 3 éves időtartamra VMware szoftverlicenszek és a 
működtetésükhöz szükséges hardverek beszerzését célzó 
közbeszerzési eljárások indításának előzetes jóváhagyásáról 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának 28. § (1) b) pontja alapján az MTVA 

részére, 3 éves időtartamra VMware szoftverlicenszek és a működtetésükhöz szükséges hardverek 

beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások megindítását jóváhagyja. 

3. MTVA-72/2021. Kérelem az MTVA adatközponti hálózatának 
fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére indítandó 
közbeszerzési eljárás GKSZ 28. § (1) b) szerinti előzetes 
jóváhagyására 

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 755/2021. (VII. 27.) számú döntése: az MTVA 
adatközponti hálózatának fejlesztéséhez szükséges eszközök 
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás indításának előzetes 
jóváhagyásáról 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának 28. § (1) b) pontja alapján az MTVA 

adatközponti hálózatának fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítását jóváhagyja. 

4. MTVA-73/2021. A Médiatanács által az EMBERJUDIT2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall 
Kft. „DAESH” című alkotására vonatkozóan benyújtott 
határidőmódosítási kérelme 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 756/2021. (VII. 27.) számú döntése: az 
EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Visuall Kft. „DAESH” című alkotására vonatkozóan 
benyújtott kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. „DAESH” című, MA-EMBERJUDIT2016-86/2017. 

iktatószámon nyilvántartott pályázata vonatkozásában a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 

méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2022. december 31-ére, a 
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beszámolási határidő 2023. április 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2023. június 30-ára történő 

módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő 

feltöltésére. 

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 és a médiaszolgáltatót. 

5. MTVA-74/2021. A Médiatanács által meghirdetett MA-
FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. 
kérelme 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 757/2021. (VII. 27.) számú döntése: a 
FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Médiatanács az 1305/2017. (XI. 28.) számú 

döntésével a nem egész estés televízió filmek és televíziósorozatok gyártásának támogatására 

meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART 

STUDIO Kft. „A mayerlingi rejtély” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2018-4/2018. iktatószámon 

nyilvántartott pályázata vonatkozásában a kedvezményezett által benyújtott kérelmet méltányosságból 

elfogadja, és hozzájárul a beszámolási határidő 2022. március 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 és a médiaszolgáltatót. 

6. 488/2021. Felkérés a Debrecen 104,6 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

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 758/2021. (VII. 27.) számú döntése: felkérés a 
Debrecen 104,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Debrecen 104,6 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

7. 489/2021. Felkérés a Nyíregyháza 91,1 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

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 759/2021. (VII. 27.) számú döntése: felkérés a 
Nyíregyháza 91,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Nyíregyháza 91,1 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

8. 490/2021. Felkérés a Nyíregyháza 100,5 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

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 760/2021. (VII. 27.) számú döntése: felkérés a 
Nyíregyháza 100,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Nyíregyháza 100,5 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 
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– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

9. 491/2021. Felkérés Székesfehérvár telephelyű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

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 761/2021. (VII. 27.) számú döntése: felkérés 
Székesfehérvár telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt Székesfehérvár telephelyű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

10. 492/2021. Felkérés Tatabánya telephelyű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

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 762/2021. (VII. 27.) számú döntése: felkérés 
Tatabánya telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt Tatabánya telephelyű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 
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11. 493/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. április 
9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 

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 763/2021. (VII. 27.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára megindított pályázati eljárásban valamennyi 

benyújtott pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – az Mttv. 62. § (2) bekezdése és a 

Pályázati Felhívás 1.12.3.2. pontja alapján megállapítja, hogy az Mttv. 62. § (1) bekezdésének 

a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen. 

2. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

12. 494/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
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 javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 764/2021. (VII. 27.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét, és azt 

honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Berettyóújfalu max. 1 km sugarú kör 
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13. 495/2021. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
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 javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 765/2021. (VII. 27.) számú döntése: Mezőtúr 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét, és azt honlapján 

és hirdetményi úton közzéteszi.  

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Mezőtúr max. 1 km sugarú kör 

14. 496/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
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 javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 766/2021. (VII. 27.) számú döntése: Székesfehérvár 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Székesfehérvár telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét, és azt 

honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Székesfehérvár max. 1 km sugarú kör 
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15. 497/2021. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
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 javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 767/2021. (VII. 27.) számú döntése: Szombathely 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Szombathely telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét, és azt 

honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Szombathely max. 1 km sugarú kör 

16. 498/2021. Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
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 javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 768/2021. (VII. 27.) számú döntése: Törökszentmiklós 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Törökszentmiklós telephelyű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás 

tervezetét, és azt honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Törökszentmiklós max. 1 km sugarú kör 
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17. 499/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 769/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Kaposvár 97,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Kaposvár 97,5 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 

Kaposvár  97,5 151 69 64.000 2 - 7 V D 160°-280°/3dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

17°47’36”; 46°20’31” 

A Médiatanács 770/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Kaposvár 97,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Kaposvár 97,5 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

18. 500/2021. A Székesfehérvár 106,6 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 771/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Székesfehérvár 
106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Székesfehérvár 106,6 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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19. 501/2021. A Tatabánya 107,0 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 772/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Tatabánya 
107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

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

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

20. 502/2021. A Dunaújváros 99,1 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 773/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Dunaújváros 
99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

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

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

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

21. 516/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti 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 774/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Szeged 87,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve pályázati felhívásának véglegesítése 

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

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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22. 512/2021. A Szolnok 102,4 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 775/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Szolnok 102,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

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

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

23. 503/2021. A Mór 89,0 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 776/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Mór 89,0 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

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

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

24. 504/2021. A Szekszárd 102,5 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 777/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Szekszárd 
102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szekszárd 102,5 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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25. 505/2021. A 2021. július 9-én közzétett Kalocsa 94,5 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának módosítása 

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 778/2021. (VII. 27.) számú döntése: a 2021. július 9-
én közzétett Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának módosítása 

A Médiatanács az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján módosítja a 2021. július 9-én közzétett, a Kalocsa 

94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 

irányuló pályázati felhívás1.11.3.2. -1.11.3.4. pontjait, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács 

honlapján közzéteszi. 

26. 506/2021. A 2021. július 9-én közzétett Dunaföldvár 104,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának módosítása 

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 779/2021. (VII. 27.) számú döntése: a 2021. július 9-
én közzétett Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának módosítása 

A Médiatanács az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján módosítja a 2021. július 9-én közzétett, a 

Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára irányuló pályázati felhívás 1.11.3.2. és 1.11.3.4. pontját, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

27. 507/2021. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. november 27-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás folytatása 

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 780/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. november 27-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a Budapest 98,0 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára irányuló 

pályázati eljárás felfüggesztését megszünteti, és folytatja az eljárást. 

28. 511/2021. 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 781/2021. (VII. 27.) 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 

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

nyilvántartásba veszi a Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. június 21-én pályázati 

ajánlatot benyújtó Media Universalis Alapítvány pályázót. 

29. 508/2021. A Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2021. május 13-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

arányú igen szavazata mellett (Szadai Károly Médiatanács-tag technikai probléma miatt nem tudott 

részt venni a szavazásban) elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 782/2021. (VII. 27.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. május 13-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

3. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és 

hirdetményi úton 2021. május 13-án közzétett, a Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított 

pályázati eljárás eredményes. 
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4. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a 

Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára megindított pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. pályázó. 

5. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként 

ismeri el. 

6. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére 

irányuló eljárást.  

7. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

30. 513/2021. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi 
kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 
513/2/2021. Kiegészítés az 513/2021. számú 
előterjesztéshez: Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. 
évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, és annak kiegészítését. Ennek körében kérte a 

Médiatanácsot, hogy az 513/2021. számú előterjesztésnek a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. 

körzeti vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató EWTN BONUM állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatására vonatkozó III. számú, és az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. körzeti 

vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató Pannon TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatására 

vonatkozó IV. számú döntési javaslatai helyett, a kiegészítésben foglalt döntési javaslatokról 

szavazzanak. Ezt követően Dr. Karas Monika – dr. Andrássy György javaslatával egyetértve – az 

513/2021. számú előterjesztés I. és II., valamint V.-IX. számú döntési javaslatait, továbbá az 

513/2/2021. számú kiegészítés döntési javaslatait tette fel szavazásra, melyeket a Médiatanács a 

jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntéseket 

hozta: 

A Médiatanács 783/2021. (VII. 27.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Multinet 99 Szolgáltató Kft. (Óbuda TV1)] 

A Médiatanács az 548/2021. (VI. 8.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 

műsorkvóta kötelezettségek 2020. évi teljesítésének vizsgálata tárgyában a Multinet 99 Szolgáltató 

Kft. helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató Óbuda TV1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált. 

A Médiatanács 784/2021. (VII. 27.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft. (Dikh TV)] 

A Médiatanács az 542/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, 

hogy az Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft. országos vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató 

a Dikh TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az 

Mttv. 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a teljes és az éjszakai órák nélküli műsoridőben az 
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európai művek arányára vonatkozó és a magyar művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, 

ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. §-a alapján 90.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 785/2021. (VII. 27.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (EWTN BONUM)] 

A Médiatanács az 543/2021. (VI. 8.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 

műsorkvóta kötelezettségek 2020. évi teljesítésének vizsgálata tárgyában a Bonum Tv Közhasznú 

Nonprofit Kft. körzeti vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató EWTN BONUM állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált. 

A Médiatanács 786/2021. (VII. 27.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. (Pannon TV)] 

A Médiatanács az 544/2021. (VI. 8.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 

műsorkvóta kötelezettségek 2020. évi teljesítésének vizsgálata tárgyában az ÉK-TV Közműsor 

Szolgáltató Kft. körzeti vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató Pannon TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált. 

A Médiatanács 787/2021. (VII. 27.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [LP Média Kft. („hatoscsatorna”)] 

A Médiatanács az 545/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, 

hogy az LP Média Kft. körzeti vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató a „hatoscsatorna” állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) 

bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a 

médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és 

magyar művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-

187. §-a alapján 40.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 788/2021. (VII. 27.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió)] 

A Médiatanács az 546/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, 

hogy Szabadi Attila egyéni vállalkozó körzeti vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató a Régió 

Plusz Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette 

az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel 

készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben 

készült európai és magyar művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót 

az Mttv. 185-187. §-a alapján 40.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 789/2021. (VII. 27.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [„FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. (Füred TV)] 
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1. A Médiatanács az 547/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 

megállapítja, hogy a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. helyi vételkörzetű audiovizuális 

médiaszolgáltató a Füred TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 

médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól 

független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai művek arányára 

vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. §-a alapján 

19.440,- Ft bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel a 

„FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 5.000,- Ft bírsággal 

sújtja. 

A Médiatanács 790/2021. (VII. 27.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [PTV STÚDIÓ Kft. (Pomáz TV)] 

1. A Médiatanács az 549/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 

megállapítja, hogy a PTV STÚDIÓ Kft. helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató a 

Pomáz TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában 

megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független 

műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, 

öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó 

kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. §-a alapján 20.000,- Ft 

bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel a 

PTV STÚDIÓ Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 5.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 791/2021. (VII. 27.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Mag Televízió Kft. (MAG Televízió)] 

1. A Médiatanács az 550/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 

megállapítja, hogy a Mag Televízió Kft. helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató a 

MAG Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában 

megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független 

műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, 

öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó 

kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. §-a alapján 64.250,- Ft 

bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel a 

Mag Televízió Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 5.000,- Ft bírsággal sújtja. 

31. 514/2021. A rádiós médiaszolgáltatók 2020. évi 
kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

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 792/2021. (VII. 27.) számú döntése: a rádiós 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata (Best Rádió Kft. – BEST FM) 

A Médiatanács az 537/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, 

hogy a Best Rádió Kft. körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató BEST FM állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 21. § (2) bekezdésben 

foglaltak szerinti, az öt évnél nem régebben nyilvánosságra került magyar zenei művek, vagy öt évnél 

nem régebben készült magyar zenei hangfelvételekre vonatkozó műsorkvóta kötelezettségét, ezért a 

médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. § alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 793/2021. (VII. 27.) számú döntése: a rádiós 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata (Actor Informatika és Nyomda Kft. – Pont Rádió) 

1. A Médiatanács az 538/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 

megállapítja, hogy az Actor Informatika és Nyomda Kft. kisközösségi rádiós médiaszolgáltató 

Pont Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában 

megsértette az Mttv. 21. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti, az öt évnél nem régebben 

nyilvánosságra került vagy öt évnél nem régebben készült magyar zenei művekre, illetve 

hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-

187. § alapján 24.190,- Ft bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel az 

Actor Informatika és Nyomda Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 5.000,- Ft 

bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 794/2021. (VII. 27.) számú döntése: a rádiós 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata (Közösségi Rádiózásért Egyesület – Spirit FM) 

1. A Médiatanács az 539/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 

megállapítja, hogy a Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi rádiós médiaszolgáltató 

Spirit FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában 

megsértette az Mttv. 21. § (1) bekezdésében és a 22. § (5) bekezdésben foglaltak szerinti, 

magyar zenei művekre vonatkozó kvótakötelezettségét a teljes és az éjszakai órák nélküli 

műsoridőben, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. §-a alapján összesen 20.350,- Ft 

bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel a 

Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 5.000,- Ft 

bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 795/2021. (VII. 27.) számú döntése: a rádiós 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata (Mosoly Média Kft. – RÁDIÓ SMILE) 

A Médiatanács az 540/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, 

hogy a Mosoly Média Kft. kisközösségi rádiós médiaszolgáltató RÁDIÓ SMILE állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 21. § (2) bekezdésben 

foglaltak szerinti, az öt évnél nem régebben nyilvánosságra került vagy öt évnél nem régebben készült 
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magyar zenei művekre, illetve hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a 

médiaszolgáltatót az Mttv. 185.-187. § alapján 10.000,- Ft bírsággal sújtja. 

32. 515/2021. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 
2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 
tárgyában indult hatósági eljárás lezárása 

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 796/2021. (VII. 27.) számú döntése: a lekérhető 
audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei 
teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárás lezárása 
[Invitel Távközlési Zrt. (InviTV Videotéka)] 

A Médiatanács az 541/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, 

hogy az Invitel Távközlési Zrt lekérhető audiovizuális médiaszolgáltató InviTV Videotéka 

megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (2) 

bekezdésben foglaltak szerinti, a magyar művekre meghatározott kvótakötelezettségét, ezért a 

médiaszolgáltatót az Mttv. 185.-187. § alapján 10.000,- Ft bírsággal sújtja. 

33. 509/2021. Hatósági szerződés alapján működő 
kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása 

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 797/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Best Radio Kft. (Szolnok 102,4 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Best Radio Kft. (Szolnok 102,4 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági 

szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti 

a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 798/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
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eljárások lezárása [Megafon Rádió Kft. (Balassagyarmat 95,7 MHz - 
helyi)] 

A Médiatanács a Megafon Rádió Kft. (Balassagyarmat 95,7 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 799/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Békéscsaba 104,0 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Békéscsaba 104,0 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 800/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Gyöngyös 101,7 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Gyöngyös 101,7 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 801/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Hajdúböszörmény 98,9 MHz - 
helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Hajdúböszörmény 98,9 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 802/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Kaposvár 99,9 MHz - helyi)] 
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A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Kaposvár 99,9 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági 

szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti 

a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 803/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Keszthely 99,4 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Keszthely 99,4 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági 

szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti 

a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 804/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Kiskunfélegyháza 91,1 MHz - 
helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Kiskunfélegyháza 91,1 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 805/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Kiskunmajsa 88,2 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Kiskunmajsa 88,2 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 806/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
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A Médiatanács 807/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Szolnok 90,4 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Szolnok 90,4 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági 

szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti 

a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 808/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Veszprém 90,6 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Veszprém 90,6 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági 

szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti 

a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 809/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Zalaegerszeg 95,8 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Zalaegerszeg 95,8 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 810/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Turul Média Kft. (Tatabánya 97,8 MHz - körzeti)] 

A Médiatanács a Turul Média Kft. (Tatabánya 97,8 MHz - körzeti) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 811/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
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eljárások lezárása [Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Kisújszállás 
103,2 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Kisújszállás 103,2 MHz - helyi) 

médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, 

hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti, és kötelezi a médiaszolgáltatót a jövőbeni 

jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 812/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Miskolc 95,1 
MHz - körzeti)] 

A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Miskolc 95,1 MHz - körzeti) médiaszolgáltatóval 

szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a 

médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 

megszegte, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való 

tartózkodásra. 

A Médiatanács 813/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Mátra Média Kulturális Egyesület (Gyöngyös 92,4 
MHz - kisközösségi)] 

A Médiatanács a Mátra Média Kulturális Egyesület (Gyöngyös 92,4 MHz - kisközösségi) 

médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, 

hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni 

jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 814/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Baja Hangja Kft. (Baja 89,8 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Baja Hangja Kft. (Baja 89,8 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági szerződése 

szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 

(4) bekezdés b) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 815/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
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beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Vasi Friss Rádió Műsorszolgáltató Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Vasi Friss Rádió Műsorszolgáltató Kft. (Szombathely 97,7 MHz - helyi) 

médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató 

megszegte a hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a 

médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 816/2021. (VII. 27.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz - helyi)] 

A Médiatanács a Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 

szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az 

Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 

34. 510/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és 
körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 
tárgyban indított hatósági eljárások lezárása 

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 817/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

A Médiatanács a Baja Hangja Kft. (Bajai Televízió - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § 

(3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését követően tartózkodjon a 

jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 818/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
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A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az 

Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, 

ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését követően 

tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 819/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

A Médiatanács az Ipoly Média Kft. (Ipoly Televízió - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § 

(3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését követően tartózkodjon a 

jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 820/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

A Médiatanács a Trió-Média-Dunántúl Kft. (TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL - helyi) médiaszolgáltatóval 

szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a 

médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat 

közlését követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 821/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

A Médiatanács a Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. (Kecel Városi Televízió - helyi) 

médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, 

hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat 

közlését követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 822/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
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A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. (Danubia Televízió - helyi) médiaszolgáltatóval 

szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 

66. § (3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a 

médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 823/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony TV - helyi) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) 

bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót 

az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 31.250,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 824/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv - körzeti) médiaszolgáltatóval 

szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 

66. § (3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a 

médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 47.250,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 825/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

A Médiatanács Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió - körzeti) médiaszolgáltatóval 

szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 

66. § (3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a 

médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 47.250,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács 826/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX - körzeti) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) 

bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót 

az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 105.000,- Ft bírsággal sújtja. 
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A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató 

vezető tisztségviselőjét 40.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének, és a 2020. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a Médiatanács 

részére. 

35. 477/2021. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Zrt.-vel 
szemben a Médiatanács 615/2020. (VI. 30.) számú 
határozata kapcsán hozott, a Fővárosi Törvényszék 
105.K.706.046/2020/9. számú, valamint a Kúria, mint 
másodfokú bíróság Kf.Vl.39.705/2021/4. számon meghozott 
ítélete alapján – előzmények: 211/2020; 299/2020. és 
324/2021. 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 827/2021. (VII. 27.) számú döntése: új eljárás 
lefolytatása az M-RTL Zrt.-vel szemben a Médiatanács 615/2020. (VI. 
30.) számú határozata kapcsán hozott, a Fővárosi Törvényszék 
105.K.706.046/2020/9. számú, valamint a Kúria, mint másodfokú 
bíróság Kf.VI.39.705/2021/4. számon meghozott ítélete alapján 

A Médiatanács az M-RTL Zrt.-vel szemben a 615/2020. (VI. 30.) számú határozata kapcsán hozott, a 

Fővárosi Törvényszék 105.K.706.046/2020/9. számú, valamint a Kúria, mint másodfokú bíróság 

Kf.VI.39.705/2021/4. számon meghozott ítélete alapján lefolytatott új eljárásban az M-RTL Zrt. 

médiaszolgáltatót az RTL Klub állandó megnevezésű csatornán 2019. december 21-én 12:19:09 és 

12:53:55 óra között sugárzott „Édesítő” című műsorszám közzététele vonatkozásában az Mttv. 187. § 

(4) bekezdésének a) pontja alapján 1.000.000 Ft bírsággal sújtja. 

36. 478/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. május 3-án 18 óra 45 perctől 
sugárzott „Tények Plusz” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés c) pont megsértése] – előzmény: 342/2021. 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 828/2021. (VII. 27.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
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kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 3-án 18 óra 
45 perctől sugárzott „Tények Plusz” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 
megsértése] 

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

médiaszolgáltatásán 2021. május 3-án 18 óra 45 perctől sugárzott „Tények Plusz” című műsorszám 

közzétételekor megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdésének c) pontját, ezért  

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja alapján 1 750 000 Ft bírsággal 

sújtja; valamint 

2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 50 000 Ft 

bírság megfizetésére kötelezi. 

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

tájékoztatja a Bejelentőt. 

37. 479/2021. 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 megsértése] – 
előzmény: 405/2021. 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 829/2021. (VII. 27.) 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 
műsorszámok vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 
megsértése] 

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

médiaszolgáltatásán 2021. április 11-én 11 óra 35 perctől sugárzott „Életmódi” című műsorszám 

sugárzásakor egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) 

bekezdésének ba) pontja alapján 300 000 Ft bírsággal sújtja.  
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38. 480/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Dunapart Rádió Kft. által 
üzemeltetett 93.1 Best FM (Dunaújváros 93,1 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – 
előzmény: 424/2021. 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 830/2021. (VII. 27.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. májusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Dunapart Rádió Kft. 
által üzemeltetett 93.1 Best FM (Dunaújváros 93,1 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Dunapart Rádió Kft. az általa üzemeltetett 93.1 Best FM 

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

25-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 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. 

39. 481/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Kapukom Kft. által 
üzemeltetett Rábaköz Rádió FM 94,5 (Kapuvár 94,5 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 379/2021. 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 831/2021. (VII. 27.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Kapukom Kft. által 
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üzemeltetett Rábaköz Rádió FM 94,5 (Kapuvár 94,5 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Kapukom Kft. az általa üzemeltetett Rábaköz Rádió FM 94,5 

(Kapuvár 94,5 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 20-i 

adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 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. 

40. 482/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a VLNC FM Rádió Kft. által 
üzemeltetett 101,8 Best FM (Székesfehérvár 101,8 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 403/2021. 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 832/2021. (VII. 27.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a VLNC FM Rádió Kft. 
által üzemeltetett 101,8 Best FM (Székesfehérvár 101,8 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a VLNC FM Rádió Kft. az általa üzemeltetett 101,8 Best FM 

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

április 26-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 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. 
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41. 483/2021. A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatások 
2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésének megsértése a TELIN Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] – előzmény: 362/2021. 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 833/2021. (VII. 27.) számú döntése: a körzeti 
audiovizuális médiaszolgáltatások 2021. áprilisi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a TELIN 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Egyetem tv állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a TELIN Nonprofit Kft. médiaszolgáltató az egyetem tv állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. április 8-án 19:59:19-től sugárzott „Spirit O’Clock” című 

műsorszámot követően, 20:31:08-kor közzétett támogatói üzenettel 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. 

42. 484/2021. 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 
megsértése] – előzmény: 404/2021. 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 834/2021. (VII. 27.) 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) bekezdése a) pontjának 
megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a TELIN Nonprofit Kft. médiaszolgáltató az egyetem tv állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 2021. március 11-én 12 

óra 8 perces kezdettel sugárzott „Autósport és Formula Ralihíradó” című műsorszámot követő 

médiatartalom közzétételekor egy alkalommal megsértette az Mttv. 33. §. (1) bekezdésének a) 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. 

43. 485/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton 
Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 5-11. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) 
pontjában, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 835/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Trial Média Kft. 
által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 5-
11. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában, 
valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a Trial Média Kft.-vel szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának két alkalommal történt 

vélelmezett megsértése tárgyában a Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. április 9-én 13:59:47 és 14:10:51 óra között 

sugárzott, valamint április 10-én 3 óra 6 perctől megismételt „Magyar agy” című műsorszámmal 

kapcsolatban. 

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy 10 napon belül elektronikus úton nyilatkozzon és 

szolgáltasson adatot arról, hogy a „Magyar agy” című műsorszámban bemutatott termékeket, 

szolgáltatásokat termékmegjelenítésről szóló megállapodás alapján szerepeltette-e. Ha igen, csatolja 

az erről szóló megállapodásokat, valamint terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

A Médiatanács 836/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Trial Média Kft. 
által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 5-
11. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában, 
valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 



 

36 

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 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a Trial Média Kft.-vel szemben az Smtv. 20. § (9) bekezdésének két alkalommal történt 

vélelmezett megsértése tárgyában a Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. április 5-én 19:30:17 és 20:25:34 óra között 

sugárzott, valamint április 6-án 8 óra 4 perctől megismételt „Bóta Café” (vendég: Csuja Imre) című 

műsorszámmal kapcsolatban. 

A Médiatanács kötelezi továbbá Médiaszolgáltatót, hogy 10 napon belül elektronikus úton a tényállás 

teljeskörű tisztázása érdekében terjessze elő a nyilatkozatát a „Bóta Café” (vendég: Csuja Imre) című 

műsorszámmal kapcsolatban. 

44. 486/2021. Az INDEX.HU Zrt. által működtetett INDEX 
Internetes Lap elnevezésű internetes sajtótermékben 2021. 
június 22-én megjelent, „Olyanra készülnek Matolcsyék, 
amire tíz éve nem volt példa” című médiatartalom Smtv. 
20. § (7) bekezdésének érvényesülése szempontjából 
történő vizsgálata 

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 837/2021. (VII. 27.) számú döntése: az INDEX.HU 
Zrt. által kiadott INDEX Internetes Lap elnevezésű internetes 
sajtótermékben 2021. június 22-én megjelent, „Olyanra készülnek 
Matolcsyék, amire tíz éve nem volt példa” című médiatartalom Smtv. 
20. § (7) bekezdésének érvényesülése szempontjából történő 
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. 

45. 487/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett Duna World állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2021. június 25-én 19 óra 17 perces 
kezdettel sugárzott „Jób lázadása” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés c) pontja érvényesülésének vizsgálata] 

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 838/2021. (VII. 27.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Duna World állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. június 25-én 19 óra 17 
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perces kezdettel sugárzott „Jób lázadása” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontja 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. 

46. 517/2021. Az Emberi Méltóság Központ kérelme az 
„Unplanned (Váratlan élet)” című műsorszám előzetes 
klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] – kérelem 
visszautasítása 

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 839/2021. (VII. 27.) számú döntése: az Emberi 
Méltóság Központ kérelme az „Unplanned (Váratlan élet)” című 
műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] – 
kérelem visszautasítása 

A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján az Emberi Méltóság Központ által az „Unplanned (Váratlan élet)” című műsorszám 

előzetes korhatári kategóriába történő sorolása iránt benyújtott kérelmét visszautasítja. 

47. E-46/2021. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

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

48. E-47/2021. Tájékoztató a Média- és Hírközlési Biztos 2021. 
II. negyedévi beszámolója a médiaszolgáltatókat valamint a 
sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

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

49. E-48/2021. Tájékoztató a földfelszíni rádiós és audiovizuális 
médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett változásokról 
(2020. szeptember 1.- 2021. július 26.) 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 28 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. 

szeptember 7. 11 óra. 

Budapest, 2021. július 28. 
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A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 
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