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Jegyzőkönyv, amely 2021. szeptember 21-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

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

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

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

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (3-11. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (12-19. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-22. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 42 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4 arányú igen szavazata mellett, 

942/2021. (IX. 21.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-81/2021. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás támogatási 

szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 

MTVA-82/2021. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás első fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

595/2021. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
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596/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezete 

597/2021. A Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. július 16-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 

augusztus 30-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

598/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 

történő használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 6-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

599/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 

8-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

604/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. augusztus 31-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

600/2021. A Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás lezárása 

601/2021. A Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 

602/2021. A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban 

nyertes Media Universalis Alapítvány vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

588/2021. Az LP Média Kft. „hatoscsatorna” állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi 

jellegű médiaszolgáltatásán 2021. július 3-án 00:30 és 01:00 óra között sugárzott „Ahogy nő a NŐ - 

nőgyógyászat és szexológia” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 10. § (2) bekezdése 

b) pontjának vélelmezett megsértése] 

589/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Duna állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 

2021. július 27-én 21 óra 27 perctől sugárzott reklámblokkot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 

rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

590/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2021. augusztus 6-án 00:30 és 02:50 óra között sugárzott „Haláli csajok” című műsorszámot 

kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

591/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. júliusi 

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

megsértése a PENTAFON Kft. által üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 
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592/2021. A közösségi jellegű médiaszolgáltatások 2021. augusztusi adásainak vizsgálata - a MEDIA 

SOLUTIONS Kft. által üzemeltetett Somogy TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű 

médiaszolgáltatás 2021. augusztus 1-7. között sugárzott műsorainak vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésének és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

593/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése 

[az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése a Media Solutions Kft. által 

üzemeltetett Somogy TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

594/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése 

[az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett Kölcsey TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

603/2021. A Hír TV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 6-án 19 óra 30 perctől sugárzott „Dr. Vitál 

Vitalitás percek 2.0” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdés 

érvényesülésének vizsgálata] 

T-14/2021. Az önszabályozó szervezetek 2021. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóinak 

elfogadása 

E-56/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. augusztus) 

E-57/2021. Az Önszabályozó Reklám Testület tájékoztató levele az idegennyelvű szlogeneket és 

feliratokat tartalmazó reklámok kapcsán 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-81/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2021 pályázati eljárás támogatási szerződése és 
mellékletei formaszövegének elfogadása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 943/2021. (IX. 21.) számú döntése: a KMUSZ2021 
pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 
szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a KMUSZ2021 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított pályázókkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei 

formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 

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

vezetőjét, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye 

közzé. 

a döntés mellékletei: 

1. melléklet: támogatási szerződés 
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2. melléklet: de minimis nyilatkozat 

3. melléklet: beszámoló űrlap 

4. melléklet: tételösszesítő 

5. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei 

2. MTVA-82/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2021 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett 
pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 944/2021. (IX. 21.) számú döntése: a KMUSZ2021 
pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás első fordulójából az alábbi pályázatokat 

érvénytelenség miatt kizárja: 

iktatószám: MA- 

KMUSZ2021- 

…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

20 DS Média Kft. DSTV Dunaújváros Televízió 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés 

mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 

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

kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 

KMUSZ2021- 

…/2021. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

1 
Alapítvány a Tatai Televízió  

Segítésére 
Körzeti Televízió Tata 5 499 366 

2 Tatai Televízió Közalapítvány Tatai Televízió 5 485 497 

5 DIGART-M Kft. Szentes Televízió 4 570 400 
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iktatószám: MA- 

KMUSZ2021- 

…/2021. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

6 
Biatorbágyi Közösségi  

Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 
Völgyhíd TV 2 414 317 

7 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus Rádió  

92,7 MHz 
3 200 601 

8 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus Rádió  

91,6 MHz 
3 200 601 

9 XEROPRESS Bt. Körös Televízió 5 480 000 

10 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös Televízió 1 448 000 

11 MEDIORIX BT. Rádió Szarvas 1 053 000 

13 TISZApART MÉDIA Kft. TiszapART televízió 1 502 283 

18 Mária Rádió Frekvencia Kft. Mária Rádió Nefelejcs 3 298 010 

19 Baja Hangja Kft. Bajai Televízió 5 417 218 

21 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre 5 390 875 

22 AERIEL Kft. Klasszik Rádió 92.1 476 000 

24 
Bonum TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
EWTN BONUM 5 500 000 

25 Budakalászi Média Kft. Rádió Szentendre 1 093 213 

26 Apostolmédia Nonprofit Kft. Apostol TV 4 998 497 

27 
Madarász Károly Művelődési  

Ház és Városi Könyvtár 
Túrkeve Televízió 4 263 057 

29 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia Televízió 5 485 239 

19 db a megítélt támogatás összesen: 69.776.174 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés 

mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az 

alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 

KMUSZ2021- 

…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

3 Mátyus Lajos SOLTVADKERTI TV 

4 HTV Média Nonprofit Kft. Móra-Net TV 

12 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász 

14 Mária Rádió Frekvencia Kft. Mária Rádió Helikon 

15 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió 

16 Balaton Rádió Kft. Balaton Rádió 

17 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 

23 
Zemplén Televízió Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Zemplén TV 

28 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió TV Dunántúl 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás első fordulóját lezárja. 

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

vezetőjét, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás első fordulójának 

eredményéről, és a fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2021. szeptember 9-ei ajánlása 

3. 595/2021. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 945/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Nyíregyháza 
100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 
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A Médiatanács elfogadja a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(kW) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó -  

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

.…..°-…...°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Nyíregyháza 100,5 1 54 135.000 10 - 12 V ND - 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

21°45’29”; 47°56’13” 

A Médiatanács 946/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Nyíregyháza 
100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Nyíregyháza 100,5 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 

hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

4. 596/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
pályázati felhívás tervezete 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 947/2021. (IX. 21.) számú döntése: Gyöngyös 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Gyöngyös telephelyű kisközösségi 

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

honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Gyöngyös max. 1 km sugarú kör  
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5. 597/2021. A Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. július 16-án közzétett pályázati felhívásra 
2021. augusztus 30-án beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 948/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Budapest 96,4 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. július 16-án 
közzétett pályázati felhívásra 2021. augusztus 30-án beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

nyilvántartásba veszi a Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2021. július 16-án közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot 

benyújtó LBK Base Kft. pályázót. 

6. 598/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. szeptember 6-án beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 949/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Mór 89,0 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jelleggel történő használatára 2021. augusztus 4-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. szeptember 6-án 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 Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára irányuló, 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 
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7. 599/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. szeptember 8-án beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 950/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Szekszárd 
102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. augusztus 4-én 
közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 8-án 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 Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára irányuló, 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 

8. 604/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. 
augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 951/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Budapest 105,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 21-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata (LBK Sport Kft.) 

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

nyilvántartásba veszi a Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. július 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. augusztus 31-

én pályázati ajánlatot benyújtó LBK Sport Kft. pályázót. 
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9. 600/2021. A Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 952/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Székesfehérvár 
96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

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

hirdetményi úton 2021. június 4-én közzétett, a Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő közösségi jellegű 

használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Katolikus Rádió Zrt. 

pályázó. 

3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

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

el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Katolikus Rádió Zrt. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

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

10. 601/2021. A Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 953/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Kiskőrös 91,7 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
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1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és 

hirdetményi úton 2021. június 4-én közzétett, a Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő közösségi jellegű 

használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Kiskőrös 91,7 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Katolikus Rádió Zrt. pályázó. 

3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

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

el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Katolikus Rádió Zrt. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

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

11. 602/2021. A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Media 
Universalis Alapítvány vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 954/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Budapest-
Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Media Universalis 
Alapítvány vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása (frekvenciaterv elfogadása) 

A Médiatanács a Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívás 3.1.4. pontja alapján 

elfogadja a pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított Media Universalis Alapítvány részére a Hivatal 

által kidolgozott frekvenciatervet, az alábbiak szerint.  
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Adóállomás  

telephelye 

Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Antenna  

magasság 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó -  

(km) 

P A 
Pályázat  

nyertese 

Megjegyzés 

Budapest  

Múzeum krt. 6-8. 

1088 

97,0 3 34 29 99.000 0,9 - 1 V ND 

Media  

Universalis  

Alapítvány 

A becsült számított  

ellátottság a pályázat  

nyertese által megadott  

alapadatok és adótelephely  

(19°03’45”; 47°29’40”)  

alapján került meghatározásra. 

A Médiatanács 955/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Budapest-
Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Media Universalis 
Alapítvány vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása (hatósági szerződéskötés) 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 867/2021. (IX. 7.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Media Universalis Alapítvány, és 14375-7/2021. iktatószámú végzésével 

megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati 

Felhívás 3.1.3. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés 

megkötését kezdeményezi a Media Universalis Alapítvánnyal a Budapest 97,0 MHz kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Media Universalis 

Alapítvány pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

12. 588/2021. Az LP Média Kft. „hatoscsatorna” állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatásán 2021. július 3-án 00:30 és 01:00 óra 
között sugárzott „Ahogy nő a NŐ - nőgyógyászat és 
szexológia” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 
Mttv. 10. § (2) bekezdése b) pontjának vélelmezett 
megsértése] 

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, 4/4 arányú igen szavazata 

mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 956/2021. (IX. 21.) számú döntése: az LP Média Kft. 
„hatoscsatorna” állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
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közösségi jellegű médiaszolgáltatásán 2021. július 3-án 00:30 és 
01:00 óra között sugárzott „Ahogy nő a NŐ - nőgyógyászat és 
szexológia” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 10. § 
(2) bekezdése b) pontjának vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács hatósági ellenőrzést indít az LP Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 10. § 

(2) bekezdése b) pontjának két alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a 

„hatoscsatorna” állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatásán 

2021. július 3-án 00:30 és 01:00 óra között, valamint 23 óra 29 perces kezdettel sugárzott „Ahogy nő a 

NŐ - nőgyógyászat és szexológia” című műsorszámokkal kapcsolatban. 

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

elektronikus úton terjessze elő álláspontját az üggyel kapcsolatban. 

13. 589/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Duna 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. július 27-
én 21 óra 27 perctől sugárzott reklámblokkot kifogásoló 
bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések 
érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 957/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Duna állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2021. július 27-én 21 óra 27 perctől sugárzott 
reklámblokkot 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. 

14. 590/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 
6-án 00:30 és 02:50 óra között sugárzott „Haláli csajok” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 958/2021. (IX. 21.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 6-án 00:30 és 02:50 óra között 
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sugárzott „Haláli csajok” 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. 

15. 591/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. júliusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a PENTAFON 
Kft. által üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 959/2021. (IX. 21.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. júliusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
PENTAFON Kft. által üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 
MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

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

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

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 MHz) 

állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. július 18-i adásnapján történt 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

16. 592/2021. A közösségi jellegű médiaszolgáltatások 2021. 
augusztusi adásainak vizsgálata - a MEDIA SOLUTIONS Kft. 
által üzemeltetett Somogy TV állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatás 2021. augusztus 1-7. között 
sugárzott műsorainak vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

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

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

hozta: 
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A Médiatanács 960/2021. (IX. 21.) számú döntése: a közösségi 
jellegű médiaszolgáltatások 2021. augusztusi adásainak vizsgálata – 
a MEDIA SOLUTIONS Kft. által üzemeltetett Somogy TV állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatás 2021. 
augusztus 1-7. között sugárzott műsorainak vizsgálata [az Smtv. 
20. § (9) bekezdésének és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a MEDIA SOLUTIONS Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (9) bekezdésének két 

alkalommal, valamint az Mttv. 31. § (2) bekezdésének nyolc alkalommal történt megsértése tárgyában 

a Somogy TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 1-jén 8:29:59-től sugárzott 

és augusztus 1-jén 14:00:05-től, valamint augusztus 7-én 23:00:01-től megismételt, augusztus 1-jén 

18 órától sugárzott és augusztus 7-én 19:29:59-től megismételt, augusztus 2-án 8:00:01-től sugárzott 

és augusztus 4-én 13:30:22-től megismételt, valamint augusztus 3-án 8:30:01-től sugárzott „Vajtó és a 

Világ” című műsorszámokkal összefüggésben, és kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő a 

nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

17. 593/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése a Media 
Solutions Kft. által üzemeltetett Somogy TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 961/2021. (IX. 21.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett 
megsértése a Media Solutions Kft. által üzemeltetett Somogy TV 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Media Solutions Kft.-vel szemben az Mttv. 31. § 

(1) bekezdés b) pontjának az általa üzemeltetett Somogy TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 3-án sugárzott és 4-én megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című 

műsorszámban, összesen két alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 napon 

belül nyilatkozzon, a fenti műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-

e meg a Leier cég készpince termékét, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást, s ha igen, úgy 

csatolja az erről szóló dokumentumokat, valamint terjessze elő az üggyel kapcsolatos álláspontját. 
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18. 594/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése a 
„KÖLCSEY” Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kölcsey TV 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 962/2021. (IX. 21.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett 
megsértése a ”KÖLCSEY” Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kölcsey 
TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a ”KÖLCSEY” Nonprofit Kft.-vel szemben az Mttv. 

31. § (1) bekezdés b) pontjának az általa üzemeltetett Kölcsey TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 4-én sugárzott és 5-én megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című 

műsorszámban, összesen két alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 napon 

belül nyilatkozzon, a fenti műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-

e meg a Leier és a Wienerberger cég termékeit, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást, s ha igen, 

úgy csatolja az erről szóló dokumentumokat, valamint terjessze elő az üggyel kapcsolatos álláspontját. 

19. 603/2021. A Hír TV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. január 6-án 19 óra 30 perctől 
sugárzott „Dr. Vitál Vitalitás percek 2.0” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 963/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Hír TV Zrt. által 
üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 6-án 19 óra 
30 perctől sugárzott „Dr. Vitál Vitalitás percek 2.0” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást és döntéséről tájékoztatja a bejelentőt és a 

GVH-t.  
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20. T-14/2021. Az önszabályozó szervezetek 2021. I. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadása 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjai részletesen megvitatták az 

előterjesztésben foglaltakat és indítványozták, hogy kizárólag az Önszabályozó Reklám Testület 2021. 

év I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása tárgyában, a döntést a Médiatanács 

napolja el. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4 arányú igen szavazata 

mellett, az előterjesztésben foglalt alábbi javaslatokat fogadta el, és az alábbi döntéseket hozta: 

A Médiatanács 964/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Magyar 
Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2021. I. félévi 
önszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Elektronikus 

Műsorszolgáltatók Egyesülete 2021. I. félévi önszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és 

erről levélben értesíti a szakmai szervezetet. 

A Médiatanács 965/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Magyar 
Lapkiadók Egyesülete 2021. I. félévi önszabályozási tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadásáról 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2021. I. 

félévi önszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai 

szervezetet. 

A Médiatanács 966/2021. (IX. 21.) számú döntése: a Magyarországi 
Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2021. I. félévi önszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók 

Egyesülete 2021. I. félévi önszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben 

értesíti a szakmai szervezetet. 

21. E-56/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. 
augusztus) 

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

22. E-57/2021. Az Önszabályozó Reklám Testület tájékoztató 
levele az idegennyelvű szlogeneket és feliratokat tartalmazó 
reklámok kapcsán 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 58 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. 

szeptember 28. 11 óra. 

Budapest, 2021. szeptember 24. 
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A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


