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Jegyzőkönyv, amely 2021. szeptember 7-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-55. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-55. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-55. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 Sorbán János gazdasági igazgató (6. pontnál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (7-28. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (29-45. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (29-46. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-55. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 28 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Budai László Médiatanács-tag egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt az 

ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 arányú igen szavazata mellett, 840/2021. 

(IX. 7.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-75/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. év I–VI. havi 

beszámolója 

MTVA-76/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. évi költségvetése 
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MTVA-79/2021. A Médiatanács által meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás második 

fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

MTVA-77/2021. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás pályázati szakaszának 

lezárása 

MTVA-78/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Iroda beszámolója a támogatás ellenőrzési 

eljárásokról (2021. május 1. – 2021. július 31.) 

518/2021. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2022. évi költségvetésének 

tervezete 

539/2021. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

540/2021. A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és pályázati felhívás tervezete 

541/2021. A Pécs 101,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és pályázati felhívás tervezete 

542/2021. A Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

543/2021. A Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

544/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

545/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

546/2021. A Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

547/2021. A Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

548/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

549/2021. A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

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

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

550/2021. A Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívásra 2021. július 

5-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 



 

3 

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 

551/2021. A Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívásra 2021. július 7-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

558/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2021. július 23-án közzétett pályázati felhívásra 2021. augusztus 25-én beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

559/2021. A Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2019. július 18-án megindított és 2021. április 30. napján megindított 

megismételt pályázati eljárás lezárásban a pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

552/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredménye 

553/2021. A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

554/2021. A Budapest 103,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. június 30-án 

beérkezett pályázati eljárás eredménye 

555/2021. A Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

556/2021. A Médiatanács 794/2021. (VII. 27.) számú határozatának visszavonása 

557/2021. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos rádiós médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének módosítására irányuló kérelme 

560/2021. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 

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

vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása 

520/2021. „A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok 

közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára 

vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi szempontjai” című ajánlás szövegének módosítása 

521/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2021. július 12-én 17 óra 6 perces kezdettel sugárzott „Barátok közt” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Mttv. 9. § (5) és (6) bekezdéseinek, valamint a 10. § (1) bekezdés c) és d) pontjai 

érvényesülésének vizsgálata] 

524/2021. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatásán 2021. május 12-én 6 óra 3 perctől sugárzott „Balázsék” című műsorszám 

korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés e) pontjának 

megsértése] 
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525/2021. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű (Budapest 90,3 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 2021. május 24-én 

07:00-09:00 óra között közzétett „7térító” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés e) pontjának vélelmezett megsértése] 

526/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. június 

10-én 18:45 és 19:30 óra között közzétett „Tények Plusz” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a 

klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

527/2021. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatásán 2021. július 2-án elhangzott dalokat kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdés és a 10. § (1) bekezdés e) pont érvényesülésének vizsgálata] 

528/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, országos 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. június 18-án sugárzott „Politikai 

hobbista” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés d) 

pont érvényesülésének vizsgálata] 

529/2021. A TV2 Zrt. kérelme társadalmi célú reklám közzétételével kapcsolatban 

530/2021. A nemzeti konzultációra felhívó társadalmi célú reklámot kifogásoló bejelentés 

531/2021. A nemzeti konzultációra felhívó társadalmi célú reklámot kifogásoló bejelentés 

532/2021. Hatósági szerződés alapján működő, körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 

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

foglalt rendelkezések megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett Rádió M (Miskolc 101,6 MHz + 

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

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 401/2021. számú előterjesztés 

533/2021. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 361/2021. számú előterjesztés 

534/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 

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

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

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 423/2021. számú előterjesztés 

535/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 

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

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

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 425/2021. számú előterjesztés 

536/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 

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

VIACOM Kft. által üzemeltetett Aktív Rádió 93,8 (Karcag 93,8 MHz) és Aktív Rádió (Szolnok 92,2 

MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásokon] – előzmény: 402/2021. 

számú előterjesztés 
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537/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. júniusi adásainak vizsgálata - a 

„KÖLCSEY” Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kölcsey TV állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2021. június 17-ei műsorainak vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 

vélelmezett megsértése] 

538/2021. Kérelem a Like Company Kft. által kiadott Budapestkornyeke.hu elnevezésű internetes 

sajtótermékben 2021. július 10-én megjelent „Ellopták a Duna-partot: az önkormányzat ölbe tett kézzel 

nézte, ahogy sokan önkényesen elkerítették a közterületet Dunavarsányban” című médiatartalommal 

kapcsolatban [az Smtv. 17. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 

519/2021. Internetes közönségmérési adatok (2021. II. negyedév) 

T-13/2021. B. M. által az MN/14901-14/2021. számú, kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása 

tárgyában hozott hivatali határozattal szemben előterjesztett fellebbezési kérelem visszautasítása 

B-8/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2021. július) 

E-49/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. július) 

E-50/2021. A látássérültek médiabefogadását segítő audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) 

bekezdése alapján (2021. II. negyedév) 

E-51/2021. A luxemburgi médiahatóságnak a CLT-UFA S.A médiaszolgáltató Film+, RTL 11, RTL+ és 

Cool TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásaiban 2019. július és 2020. november között 

közzétett huszonnégy műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

E-52/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 

audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolója 

E-53/2021. A hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolója 

E-54/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. július és augusztus hónapban 

E-55/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. július és augusztus hónapban 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-75/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2021. év I–VI. havi beszámolója 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 
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A Médiatanács 841/2021. (IX. 7.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. év I–VI. 
havi beszámolójáról 

A Médiatanács a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. év I-VI. havi beszámolóját 

elfogadja. 

2. MTVA-76/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2022. évi költségvetése 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 842/2021. (IX. 7.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. évi 
költségvetéséről 

A Médiatanács 130 141,3 millió forint bevételi főösszeggel, 130 141,3 millió forint kiadási főösszeggel, 

0 millió forint költségvetésen kívüli tétellel elfogadja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 

képező főtáblák alapján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. évi költségvetését 

és annak indoklását. 

3. MTVA-79/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás második 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 843/2021. (IX. 7.) számú döntése: a 
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás második fordulójában 
beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 172/2021. (III. 10.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás 

második fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja: 

iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2021-…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

113 Echo Penisola Kft. Radió 1 Part Parti Krónika 
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2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 172/2021. (III. 10.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás 

második fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva 

az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést, az alábbi pályázatokat támogatja, és a 

pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2021-…/2021. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó 

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

66 TELEKOM Kft. Rádió 88 

Szeged és  

környékének  

legfontosabb hírei 

hírműsor 3 646 140 

67 Budakalászi Média Kft. Rádió Szentendre Hírek Délben hírműsor 2 600 000 

69 "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. 99.4 Rádió 1 Hír-Tér Baranya hírműsor 3 240 000 

71 P1 Rádió Kft. 101.7 Pécs FM PécsBOOK hírműsor 3 240 000 

72 PENTAFON Kft. Rádió 24 
Rádió 24 helyi  

hírösszefoglaló 
hírműsor 2 560 000 

74 GONG RÁDIÓ Kft. Gong Rádió 
Gong FM esti  

hírösszefoglaló 
hírműsor 3 130 000 

76 
Kulturális Életért Közhasznú  

Egyesület 
Mustár Rádió Híróra hírműsor 1 554 500 

77 Balaton Rádió Kft. Balaton Rádió PszichoAktív 
tematikus  

magazin 
2 599 999 

78 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Rádió 97 Hírpercek hírműsor 3 130 000 

79 Sárvári Média Nonprofit Kft. Sárvár Rádió Sárvári Krónika hírműsor 3 130 000 

80 FM 4 Rádió Kft. Mária Rádió Jóhírek hírműsor 2 400 000 

84 Dél-alföldi Média Centrum Kft. Rádió 7 Rádió 7 Hírei hírműsor 3 650 000 

85 Fehérvár Médiacentrum Kft. Vörösmarty Rádió 
Az Egészség  

Hullámhosszán 

tematikus  

magazin 
5 200 000 

87 INFORÁDIÓ Kft. InfoRádió Paragrafus 
tematikus  

magazin 
2 600 000 

88 Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. Rádió Dabas Hírmondó hírműsor 3 600 000 
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iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2021-…/2021. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó 

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

89 TELEKOM BÉKÉS Kft. Gyula Rádió Gyulai Panoráma 
szolgáltató  

magazin 
2 600 000 

94 ALISCA NETWORK Kft. 
91,1 Rádió 1  

(Szekszárd) 
Hírek Szekszárdról hírműsor 2 600 000 

95 Lajta Rádió Kft. 103,1 Rádió1 (Győr) Hírek Győrből hírműsor 2 600 000 

96 Zselici Forrás Kft. Rádió Most Kaposvár Mutató 
szolgáltató  

magazin 
4 850 000 

97 Manna Vision Media Kft. Manna FM Lélekszörf 
tematikus  

magazin 
2 340 000 

99 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Debrecen) 

Régió Krónika  

(Debrecen) 
hírműsor 2 340 000 

103 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 

Közélet-Közérdek  

(Sátoraljaújhely) 

szolgáltató  

magazin 
2 340 000 

108 Radio Plus Kft. 91,1 Rádió1 Sirius Valaki mondja meg 
szolgáltató  

magazin 
2 600 000 

112 Radio Plus Kft. 101,7 Rádió1 Mátrai Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 600 000 

114 PAKS FM Kft. PAKS FM PAKSFM Hírek hírműsor 3 650 000 

116 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus  

Rádió 92,3 MHz 
Kaleidoszkóp 

tematikus  

magazin 
2 596 679 

118 MEDIORIX Bt. Rádió Szarvas Szarvasi Hírek hírműsor 2 310 000 

119 Radio Plus Kft. 99,4 Rádió1 Keszthelyi Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 600 000 

120 SUNSHINE RÁDIÓ Kft. 99,4 SunshineFM MOZAIK 
szolgáltató  

magazin 
2 599 000 

122 Favorit Masters Kft. Sláger FM Reggeli Hírek hírműsor 2 158 000 

123 "VIACOM" Kft. Aktív Rádió 93.8 Nagykun Krónika hírműsor 3 513 125 

31 db a megítélt támogatás összesen: 90.577.443 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 172/2021. (III. 10.) számú döntésével a rádiós 
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médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás 

második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2021-…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó műsor  

típusa 

81 KAPUKOM Kft. Rábaköz Rádió FM94,5 Kapuvári Kaleidoszkóp 
szolgáltató  

magazin 

93 A-tól-Z-ig Bt. Mega Rádió Orosházi Mozaik 
szolgáltató  

magazin 

98 Mosoly Média Nonprofit Kft. Rádió Smile Krónika hírműsor 

109 Radio Plus Kft. 91,1 Rádió1 Nyiregyházi Mozaik 
szolgáltató  

magazin 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 172/2021. (III. 10.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás 

második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2021-…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

65 TELEKOM Kft. Rádió 88 Café 88 – Hétvége 
szolgáltató  

magazin 

68 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 
Hírek a Trend FM  

94.2-n 
hírműsor 

70 "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. 99.4 Rádió 1 Baranyai Mozaik 
szolgáltató  

magazin 

73 GONG RÁDIÓ Kft. Gong Rádió Mozaik 
szolgáltató  

magazin 

75 RÁDIÓ HORIZONT Kft. Rádió Törökszentmiklós Régió hírei hírműsor 

82 Campus Rádió Nonprofit Kft. FM90 Campus Rádió Helló Család! 
tematikus  

magazin 
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iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2021-…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

83 
Zalaegerszegi Televízió és  

Rádió Kft. 
Egerszeg Rádió Egerszegi Mozaik hírműsor 

86 INFORÁDIÓ Kft. InfoRádió Déluátni hírpercek hírműsor 

90 A-tól-Z-ig Bt. Mega Rádió Orosházi Krónika hírműsor 

91 INTERAX Kft. Csaba Rádió Békéscsabai Krónika hírműsor 

92 TELEKOM BÉKÉS Kft. Gyula Rádió Gyulai Hírmondó hírműsor 

100 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Miskolc) 
Régió Krónika (Miskolc) hírműsor 

101 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Nyíregyháza) 

Közélet-Közérdek  

(Nyíregyháza) 

szolgáltató  

magazin 

102 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Nyíregyháza) 

Régió Krónika  

(Nyíregyháza) 
hírműsor 

104 Radio Plus Kft. 91,1 Rádió1 Ez történt hírműsor 

105 Radio Plus Kft. 90,6 Rádió1 Ez törént hírműsor 

106 Radio Plus Kft. 90,4 Rádió1 Helyben vagyunk 
szolgáltató  

magazin 

107 Radio Plus Kft. 91,1 Rádió1 Sirius Sirius krónika hírműsor 

110 Radio Plus Kft. 95,8 Rádió1 Zalaegerszegi Mozaik 
szolgáltató  

magazin 

111 Radio Plus Kft. 88,2 Rádió1 Útlevél 
tematikus  

magazin 

115 Radio Plus Kft. 99,9 Rádió1 Ez történt hírműsor 

117 Radio Plus Kft. 96,3 Rádió1 Ez történt hírműsor 

121 SUNSHINE RÁDIÓ Kft. 99,4 SunshineFM Déli Krónika hírműsor 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 172/2021. (III. 10.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás 

második fordulójában a bírálóbizottság keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva a kiosztható 
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keretösszeget 343.014 Ft-tal növeli a RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás harmadik 

fordulójában kiosztható keretösszeg terhére. 

6. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 172/2021. (III. 10.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás 

második fordulóját lezárja. 

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

vezetőjét, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

b) 5 napon belül a pályázati eljárás második fordulójának eredményéről, illetve a harmadik 

fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján hozza 

nyilvánosságra,  

c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF 14.2. és 

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

napon belül intézkedjen, 

d) az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének 

visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

e) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról 

határidőben intézkedjen. 

4. MTVA-77/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
REZSI2021 pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárása 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 844/2021. (IX. 7.) számú döntése: a REZSI2021 
pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról 

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

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás pályázati szakaszát lezárja. 

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

vezetőjét, hogy 5 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a 

pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról szóló döntés közleményét. 

5. MTVA-78/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Iroda 
beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2021. 
május 1. – 2021. július 31.) 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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6. 518/2021. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa 2022. évi költségvetésének tervezete 

Sorbán János ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 arányú 

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

A Médiatanács 845/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2022. évi költségvetésének 
tervezetéről 

1. A Médiatanács az előterjesztésben bemutatott működési költségvetés 2022. évi előirányzatait 

az alábbi összegekkel fogadja el: 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 195,8 

2 Működési bevételek 499,2 

Költségvetési bevételek összesen 695,0 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1 Személyi juttatások 102,0 

2 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
16,0 

3 Dologi kiadások 549,0 

4 Egyéb működési célú kiadások 28,0 

Költségvetési kiadások összesen 695,0 

2. A Médiatanács a kezelésében lévő kiadási és bevételi előirányzatok 2022. évi költségvetését 

az alábbi összegekkel fogadja el: 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1 Médiaszolgáltatási díj 1 830,0 

2 Frekvenciapályázati díj 5,0 

3 Támogatási pályázati díj 16,5 

4 Kötbér és bírság 38,0 
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Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

5 Óvadék 10,5 

Kiadások összesen 1 900,0 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1 Médiaszolgáltatási díj 1 830,0 

2 Frekvenciapályázati díj 5,0 

3 Támogatási pályázati díj 16,5 

4 Kötbér és bírság 38,0 

5 Óvadék 10,5 

Bevételek összesen 1 900,0 

3. A Médiatanács felkéri a Hatóság Hivatalát, hogy az egységes költségvetési törvénytervezetet 

állítsa össze. 

7. 539/2021. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 846/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Balatonfüred 
96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (frekvenciaterv 
elfogadása) 

A Médiatanács elfogadja a Balatonfüred 96,2 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 

Balatonfüred  96,2 50 108 13.000 0 – 7 V D 
140°/1,5dB 

150°/1dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

17°51’39”; 46°57’49” 
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A Médiatanács 847/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Balatonfüred 
96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (pályázati felhívás 
tervezet elfogadása) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Balatonfüred 96,2 MHz 

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

úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

8. 540/2021. A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 848/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Győr 88,1 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (frekvenciaterv 
elfogadása) 

A Médiatanács elfogadja a Győr 88,1 MHz körzeti 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 

Győr 88,1 200 30 119.000 5 - 8 V D 

330°-350°/1-3 dB 

0°-110°/4 dB 

120°-140°/1-3 dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

17°38’08”; 47°41’04” 

A Médiatanács 849/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Győr 88,1 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (pályázati felhívás 
tervezet elfogadása) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Győr 88,1 MHz körzeti 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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9. 541/2021. A Pécs 101,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 850/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Pécs 101,2 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (frekvenciaterv 
elfogadása) 

A Médiatanács elfogadja a Pécs 101,2 MHz körzeti 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 

Pécs 101,2 2 105 145.000 2 - 21 V D 90°-210°/10dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

18°12’52”; 46°04’25” 

A Médiatanács 851/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Pécs 101,2 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (pályázati felhívás 
tervezet elfogadása) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Pécs 101,2 MHz körzeti 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

10. 542/2021. A Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 852/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Székesfehérvár 
99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (frekvenciaterv 
elfogadása) 
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A Médiatanács elfogadja a Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Székesfehérvár 99,8 100 50 97.000 3 - 8 H ND - 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely: 

18°25’00”; 47°12’00” 

A Médiatanács 853/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Székesfehérvár 
99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (pályázati felhívás 
tervezet elfogadása) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Székesfehérvár 99,8 MHz 

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

úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

11. 543/2021. A Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 854/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Tatabánya 102,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Tatabánya 102,5 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 

Tatabánya 102,5 955 48 60.000 1 - 9 H D 

330°-30°/10 dB 

40°/0,2 dB 

60°-120°/1,2-2,3 dB 

150°-210°/1,2-2,3 dB 

240°-300°/1,2-2,3 dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

18°23’56” ;  

47°35’01” 
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A Médiatanács 855/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Tatabánya 102,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

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

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

12. 544/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 856/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Sopron 104,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Sopron 104,6 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

13. 545/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 857/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Komló 91,4 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Komló 91,4 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

14. 546/2021. A Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 
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A Médiatanács 858/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Szombathely 
107,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

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

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

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

15. 547/2021. A Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 859/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

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

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

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

16. 548/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 860/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Budapest 102,1 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 102,1 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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17. 549/2021. A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2021. május 19-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 28-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta:  

A Médiatanács 861/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Budapest 100,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. május 19-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. június 28-ánbeérkezett 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 100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használata tekintetében 2021. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 

pályázati ajánlatot benyújtó Roma Rádió Kft. pályázót. 

18. 550/2021. A Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. július 5-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 862/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Székesfehérvár 
96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. június 4-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. július 5-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 Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 
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19. 551/2021. A Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívásra 
2021. július 7-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 863/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Kiskőrös 91,7 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. június 4-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. július 7-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 Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívásra 2021. július 7-én 

pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 

20. 558/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. július 
23-án közzétett pályázati felhívásra 2021. augusztus 25-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 864/2021. (IX. 7.) számú döntése: Gyöngyös 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. július 23-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 
augusztus 25-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács a honlapján és hirdetményi úton 2021. július 23-án közzétett Gyöngyös telephelyű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára pályázati ajánlatot benyújtó Mátra 

Média Kulturális Egyesület pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, 

illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja alapján – az előterjesztés mellékletét képező végzésben 

foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) 

bekezdés b) és e) pontjai és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. b) és e) pontjai alapján alakilag 

érvénytelen. 
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21. 559/2021. A Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2019. július 18-án megindított és 2021. április 
30. napján megindított megismételt pályázati eljárás 
lezárásban a pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 865/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Budaörs 104,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. július 18-án 
megindított és 2021. április 30. napján megindított megismételt 
pályázati eljárás lezárásban a pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2) 

bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér a HUNICOM 

STÚDIÓ Kft. pályázótól a Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre 

benyújtott pályázati ajánlata tekintetében. 

22. 552/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredménye 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 866/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Pápa 95,7 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredménye 

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

hirdetményi úton 2021. április 30-án közzétett, a Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Pápa 95,7 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás 

nyertese a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a Pápai Platán Nonprofit Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Pápai Platán Nonprofit 

Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Pápa 95,7 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség tekintetében a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.  
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4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

23. 553/2021. A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 867/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Budapest-Astoria 
(belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy a Budapest-

Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2021. május 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Budapest-Astoria 

(belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.12.3.3. és 1.12.3.5. pontja alapján a 

Media Universalis Alapítvány pályázó. 

3. A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján a Media Universalis Alapítvány Budapest-

Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatását közösségi 

médiaszolgáltatásként ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Media Universalis 

Alapítvány pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési 

eljárást. 

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

A Médiatanács 868/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Budapest-Astoria 
(belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
(frekvenciatervezésre felkérés) 

1. A Médiatanács 867/2021. (IX. 7.) számú határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése és a 

Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára irányuló, 2021. május 21-én közzétett Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri 

a Hivatalt a Media Universalis Alapítvány által 2021. június 21-én benyújtott pályázati ajánlata 

szerinti Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására. 
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2. A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint 

határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott 

telephelyen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás fogalmának 

megfelelő vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 30 (harminc) nap. 

24. 554/2021. A Budapest 103,9 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 30-án beérkezett pályázati eljárás 
eredménye 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 869/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Budapest 103,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2021. május 21-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. június 30-án beérkezett pályázati eljárás 
eredménye 

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

hirdetményi úton 2021. május 21-én közzétett, a Budapest 103,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy Budapest 103,9 

MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. 

pályázó. 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított LBK Médiaszolgáltató 

2020 Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Budapest 103,9 MHz 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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25. 555/2021. A Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzeti 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM 
Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 870/2021. (IX. 7.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára indított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban a 782/2021. (VII. 27.) 

számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és 

PJ/13792-4/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az 

Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés 1. számú 

mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Karc FM Média 

Kft.-vel a Mosonmagyaróvár 90,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, a Karc FM 

Média Kft. 2021. június 14-én benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. 2021. június 14-én benyújtott pályázati ajánlata alapján az 

Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultság (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

A Médiatanács 871/2021. (IX. 7.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára indított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

A Médiatanács a 870/2021. (IX. 7.) számú döntésére tekintettel, hozzájárul a Karc FM Média Kft. 

Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára, mint hálózatos médiaszolgáltatásra vonatkozó 

hatósági szerződésének az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerinti módosításához. 
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26. 556/2021. A Médiatanács 794/2021. (VII. 27.) számú 
határozatának visszavonása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 872/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Médiatanács 
794/2021. (VII. 27.) számú határozatának visszavonása 

A Médiatanács az Ákr. 115. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztés melléklete szerinti 

határozatban foglaltak szerint – a Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltató Spirit FM 

állandó megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatása tekintetében indított hatósági eljárás 

lezárásáról szóló 794/2021. (VII. 27.) számú határozatát visszavonja. 

27. 557/2021. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus 
országos rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének 
módosítására irányuló kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 873/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Hold Reklám Kft. 
(RETRO Rádió) tematikus országos rádiós médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének módosítására irányuló kérelme 

A Médiatanács a Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató 2021. július 14-én érkezett kérelme alapján, az 

előterjesztés mellékletében foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával hozzájárul az 

országos vételkörzetű, analóg földfelszíni rádiós médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági 

szerződés 5.13. pontjának módosításához. 

28. 560/2021. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és 
rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 
22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 874/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
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tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása 
[Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió)] 

A Médiatanács a Dunakanyar Rádió Kft. médiaszolgáltató Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű 

közösségi jellegű helyi rádiós lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 

médiaszolgáltató a 2021. január 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 

bekezdése alapján 91.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a Dunakanyar Rádió Kft. médiaszolgáltató vezető 

tisztségviselőjét 40.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács a Dunakanyar Rádió Kft. médiaszolgáltatót felszólítja, hogy a 2021. év január 1. – 

május 31. közötti időszakra vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 875/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása 
[ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. (Pont Rádió)] 

A Médiatanács az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. médiaszolgáltató Pont Rádió állandó 

megnevezésű kisközösségi közösségi jellegű rádiós lineáris médiaszolgáltatása tekintetében 

megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. április 19. – május 31. közötti időszak tekintetében az 

Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 

187. § (1)-(4) bekezdése alapján 26.358,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 876/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása [Balaton 
Rádió Kft. (BALATON RÁDIÓ)] 

A Médiatanács a Balaton Rádió Kft. médiaszolgáltató BALATON RÁDIÓ állandó megnevezésű 

kisközösségi közösségi jellegű rádiós lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 

médiaszolgáltató a 2021. január 9. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 

bekezdése alapján 30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 877/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása [KUN-
MÉDIA Kft. (KARCAG FM)] 
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A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltató KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi 

közösségi jellegű rádiós lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 

médiaszolgáltató a 2021. április 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 

bekezdése alapján 18.304,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 878/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása [MIKOM 
Nonprofit Kft. (Miskolc Televízió)] 

A Médiatanács a MIKOM Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Miskolc Televízió állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében 

megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. május 24. – május 31. közötti időszak tekintetében az 

Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 

187. § (1)-(4) bekezdése alapján 13.750,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 879/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása 
[PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)] 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, 

hogy a médiaszolgáltató a 2021. január 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 

bekezdése alapján 731.690,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató 

vezető tisztségviselőjét 60.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltatót felszólítja, hogy a 2021. év január 1. – 

május 31. közötti időszakra vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 880/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása [Buda 
Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV)] 

A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. médiaszolgáltató BKTV állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében 
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megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. január 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az 

Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 

187. § (1)-(4) bekezdése alapján 124.215,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. médiaszolgáltatót felszólítja, hogy a 2021. év 

január 1. – május 31. közötti időszakra vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen 

eleget. 

A Médiatanács 881/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása [Újpesti 
Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (Újpest Televízió)] 

A Médiatanács az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Újpest Televízió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása 

tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. május 16. – május 31. közötti időszak 

tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét 

megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 12.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 

médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 882/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása [DS 
Média Kft. (DSTV Dunaújváros Televízió)] 

A Médiatanács a DS Média Kft. médiaszolgáltató DSTV Dunaújváros Televízió állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében 

megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. április 26. – május 31. közötti időszak tekintetében az 

Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 

187. § (1)-(4) bekezdése alapján 17.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 883/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása [Érd 
Médiacentrum Nonprofit Kft. (Érd Televízió)] 

A Médiatanács az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Érd Televízió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása 

tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. május 1. – május 31. közötti időszak 

tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét 
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megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 12.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 

médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 884/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása 
["Szabadhajdú" Közhasznú Nonprofit Kft. (Hajdúböszörményi Városi 
Televízió)] 

A Médiatanács a "Szabadhajdú" Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Hajdúböszörményi Városi 

Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris 

médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. január 4. – május 31. 

közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 

kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 40.000,- Ft bírság 

megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 885/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása 
[Enterart Produkciós Iroda Bt. (Szilas TV)] 

A Médiatanács az Enterart Produkciós Iroda Bt. médiaszolgáltató Szilas TV állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében 

megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. május 3. – május 31. közötti időszak tekintetében az 

Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 

187. § (1)-(4) bekezdése alapján 13.455,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 886/2021. (IX. 7.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása 
[Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásért Alapítvány 
(Szentgál TV)] 

A Médiatanács a Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásért Alapítvány médiaszolgáltató 

Szentgál TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris 

médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. február 15. – május 

31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 

kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 22.400,- Ft bírság 

megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
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29. 520/2021. „A médiatartalmak korhatár-besorolásánál 
irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele 
előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés 
közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi 
szempontjai” című ajánlás szövegének módosítása 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 887/2021. (IX. 7.) számú döntése: „A médiatartalmak 
korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes 
műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, 
illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási 
gyakorlat elvi szempontjai” című ajánlás szövegének módosítása 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletében olvasható klasszifikációs ajánlás módosított 

szövegét. 

A Médiatanács a módosított klasszifikációs ajánlást a honlapján közzéteszi. 

30. 521/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. július 12-
én 17 óra 6 perces kezdettel sugárzott „Barátok közt” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) és (6) 
bekezdéseinek, valamint a 10. § (1) bekezdés c) és d) pontjai 
érvényesülésének vizsgálata] 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 888/2021. (IX. 7.) számú döntése: az M-RTL Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2021. július 12-én 17 óra 6 perces kezdettel sugárzott „Barátok közt” 
című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) és (6) 
bekezdéseinek, valamint a 10. § (1) bekezdés c) és d) pontjai 
érvényesülésének vizsgálata] 

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

145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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31. 524/2021. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű, 
körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatásán 2021. május 12-én 6 óra 3 perctől 
sugárzott „Balázsék” című műsorszám korhatári besorolása 
[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés e) 
pontjának megsértése] 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 889/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatásán 2021. május 12-én 6 óra 3 perctől 
sugárzott „Balázsék” című műsorszámok korhatári besorolása [az 
Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió 1 állandó megnevezésű 

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

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

pontját, ezért  

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja alapján 2 750 000 Ft bírsággal 

sújtja; 

2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 75 000 Ft 

bírság megfizetésére kötelezi. 

32. 525/2021. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett 
Tilos Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
(Budapest 90,3 MHz) közösségi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban 2021. május 24-én 07:00-09:00 óra 
között közzétett „7térító” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés e) pontjának vélelmezett megsértése] 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 890/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Tilos Kulturális 
Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű 
körzeti vételkörzetű (Budapest 90,3 MHz) közösségi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban 2021. május 24-én 07:00-09:00 óra között 
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közzétett „7térítő” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Tilos Kulturális Alapítvánnyal (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (Mttv.) 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának a 

Médiaszolgáltató által üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 

90,3 MHz) rádiós médiaszolgáltatásban 2021. május 24-én 07:00-09:00 óra között sugárzott „7térítő” 

című műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, 

hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

33. 526/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. június 10-én 18:45 
és 19:30 óra között közzétett „Tények Plusz” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 891/2021. (IX. 7.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. 
június 10-én 18:45 és 19:30 óra között közzétett „Tények Plusz” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések 
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. 

34. 527/2021. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű, 
körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatásán 2021. július 2-án elhangzott dalokat 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § 
(1) bekezdés e) pont érvényesülésének vizsgálata] 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 892/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatásán 2021. július 2-án elhangzott dalokat 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 
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A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; döntéséről 

az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

35. 528/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett 
Pesti TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. június 18-án 
sugárzott „Politikai hobbista” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés d) 
pont érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjai részletesen megvitatták 

az előterjesztésben foglaltakat és indítványozták az előterjesztő döntési javaslatának módosítását. 

Javasolták, hogy a Médiaszolgáltató álláspontjának megismerése érdekében a Médiatanács indítson 

hatósági ellenőrzést a Médiaszolgáltatóval szemben és kötelezze a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 

kapcsolatban terjessze elő álláspontját. Ezt követően Dr. Karas Monika a módosított döntési javaslatot 

tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 arányú igen szavazata 

mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 893/2021. (IX. 7.) számú döntése: a Progress Média 
Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, 
országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 
2021. június 18-án sugárzott „Politikai hobbista” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés 
d) pont érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a PROGRESS Média Hungary Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (6) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés d) pontjának vélelmezett megsértése tárgyában, a Pesti TV 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. június 18-án 21 órától sugárzott „Politikai hobbista” 

című műsorszámmal kapcsolatban hivatalból hatósági ellenőrzést indít. 

36. 529/2021. A TV2 Zrt. kérelme társadalmi célú reklám 
közzétételével kapcsolatban 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 894/2021. (IX. 7.) számú döntése: a TV2 Zrt. kérelme 
társadalmi célú reklám közzétételével kapcsolatban 

A Médiatanács a Médiaszolgáltató kérelmére megállapítja, hogy a kérelem tárgyát képező társadalmi 

célú reklám tartalmának megfelelő korhatári kategória az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. 

kategória, ennek megfelelően az  Mttv. 10. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelő időszakban tehető 

közzé. 
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37. 530/2021. A nemzeti konzultációra felhívó társadalmi célú 
reklámot kifogásoló bejelentés 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 895/2021. (IX. 7.) számú döntése: a nemzeti 
konzultációra felhívó társadalmi célú reklámot kifogásoló bejelentés 

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

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

38. 531/2021. A nemzeti konzultációra felhívó társadalmi célú 
reklámot kifogásoló bejelentés 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 896/2021. (IX. 7.) számú döntése: a nemzeti 
konzultációra felhívó társadalmi célú reklámot kifogásoló bejelentés 

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

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

39. 532/2021. Hatósági szerződés alapján működő, körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett Rádió M 
(Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 
MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 
401/2021. számú előterjesztés 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 897/2021. (IX. 7.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 
adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése 
a Best Radio Kft. által üzemeltetett Rádió M (Miskolc 101,6 MHz + 
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Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Best Radio Kft. az általa üzemeltetett Rádió M (Miskolc 101,6 

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

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. május 1 - 7. közötti adáshetén megsértette az Mttv. 

63. § (12) bekezdésében, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, 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. 533/2021. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 
INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
(Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 
2021. április 19-25. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
361/2021. számú előterjesztés 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 898/2021. (IX. 7.) számú döntése: az INFORÁDIÓ 
Kft. által üzemeltetett INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

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

üzemeltetett INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. közötti működése során megsértette a 

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

továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 

186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva 

haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni 

jogsértésektől. 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett INFORÁDIÓ 

állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. közötti működése során hat adásnapon és heti viszonylatban 

nem sértette meg a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, 

műsorelemek éjszakai órák nélküli műsoridőhöz viszonyított napi és heti arányára vonatkozó 

szerződéses kötelezettségét. 
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41. 534/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Megafon Rádió Kft. által 
üzemeltetett Megafon (Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – 
előzmény: 423/2021. számú előterjesztés 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 899/2021. (IX. 7.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 
adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Megafon Rádió Kft. által 
üzemeltetett Megafon (Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Megafon Rádió Kft. az általa üzemeltetett Megafon 

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

május 23-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. 

42. 535/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Friends-Lan Kft. által 
üzemeltetett Rádió Som (Fehérgyarmat 99,5 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – 
előzmény: 425/2021. számú előterjesztés 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 900/2021. (IX. 7.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. májusi 
adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Friends-Lan Kft. által üzemeltetett 
Rádió Som (Fehérgyarmat 99,5 MHz) állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Friends-Lan Kft. az általa üzemeltetett Rádió Som (Fehérgyarmat 

99,5 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. május 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. 

43. 536/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a VIACOM Kft. által 
üzemeltetett Aktív Rádió 93,8 (Karcag 93,8 MHz) és Aktív 
Rádió (Szolnok 92,2 MHz) állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásokon] – előzmény: 
402/2021. számú előterjesztés 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 901/2021. (IX. 7.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 
adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a VIACOM Kft. által üzemeltetett 
Aktív Rádió 93,8 (Karcag 93,8 MHz) és Aktív Rádió (Szolnok 92,2 
MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatásokon] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a VIACOM Kft. az általa üzemeltetett Aktív Rádió 93,8 (Karcag 93,8 

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

médiaszolgáltatások 2021. április 19-i, illetve 30-i adásnapjain megsértette az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 

összesen 20.000 Ft bírsággal sújtja. 

44. 537/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. 
júniusi adásainak vizsgálata - a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. 
által üzemeltetett Kölcsey TV állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. június 17-ei 
műsorainak vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 
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A Médiatanács 902/2021. (IX. 7.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. júniusi adásainak vizsgálata 
– a "KÖLCSEY" Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kölcsey TV állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. június 
17-ei műsorainak vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a "KÖLCSEY" Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 

vélelmezett megsértése tárgyában a Kölcsey TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. 

június 17-én 19:22:48-kor sugárzott támogatói üzenettel kapcsolatban, és kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

45. 538/2021. Kérelem a Like Company Kft. által kiadott 
Budapestkornyeke.hu elnevezésű internetes sajtótermékben 
2021. július 10-én megjelent „Ellopták a Duna-partot: az 
önkormányzat ölbe tett kézzel nézte, ahogy sokan 
önkényesen elkerítették a közterületet Dunavarsányban” 
című médiatartalommal kapcsolatban [az Smtv. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezés érvényesülésének 
vizsgálata] 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 903/2021. (IX. 7.) számú döntése: kérelem a Like 
Company Kft. által kiadott Budapestkörnyéke.hu elnevezésű 
internetes sajtótermékben 2021. július 10-én megjelent „Ellopták a 
Duna-partot: az önkormányzat ölbe tett kézzel nézte, ahogy sokan 
önkényesen elkerítették a közterületet Dunavarsányban” című 
médiatartalommal kapcsolatban [az Smtv. 17. § (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a Kérelmező kérelmét elutasítja. 

46. 519/2021. Internetes közönségmérési adatok (2021. II. 
negyedév) 

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 arányú igen 

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

A Médiatanács 904/2021. (IX. 7.) számú döntése: Internetes 
közönségmérési adatok (2021. II. negyedév) 
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A Médiatanács elrendeli az Internetes közönségmérési adatok (2021. II. negyedév) c. összefoglaló 

közzétételét az NMHH honlapján. 

47. T-13/2021. B. M. által az MN/14901-14/2021. számú, 
kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása tárgyában hozott 
hivatali határozattal szemben előterjesztett fellebbezési 
kérelem visszautasítása 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 arányú 

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

A Médiatanács 905/2021. (IX. 7.) számú döntése: B. M. által az 
MN/14901-14/2021. számú, kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása 
tárgyában hozott hivatali határozattal szemben előterjesztett 
fellebbezési kérelem visszautasítása 

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(Elsőfokú hatóság) 2021. július 20-án kelt, MN/14901-14/2021. számú határozata ellen B. M. által 

benyújtott fellebbezési kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasítja. 

48. B-8/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2021. július) 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/4 arányú 

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

A Médiatanács 906/2021. (IX. 7.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2021. július) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

49. E-49/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. 
július) 

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

50. E-50/2021. A látássérültek médiabefogadását segítő 
audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) bekezdése 
alapján (2021. II. negyedév) 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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51. E-51/2021. A luxemburgi médiahatóságnak a CLT-UFA S.A 
médiaszolgáltató Film+, RTL 11, RTL+ és Cool TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásaiban 2019. július és 2020. 
november között közzétett huszonnégy műsorszámmal 
kapcsolatos tájékoztató levele 

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

52. E-52/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és 
körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolója 

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

53. E-53/2021. A hatósági szerződés alapján működő 
kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolója 

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

54. E-54/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. július és augusztus hónapban 

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

55. E-55/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. július és augusztus hónapban 

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

Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 33 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. 

szeptember 14. 11 óra. 

Budapest, 2021. szeptember 9. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 
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