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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók
Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 28 perckor megnyitotta, és megállapította annak
határozatképességét. Szadai Károly Médiatanács-tag elektronikus úton, videókonferencia keretében
vett részt a Médiatanács ülésén. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4 arányú igen
szavazata mellett, 1089/2021. (X. 26.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette
napirendre:
719/2021. A Pécs 101,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati
felhívásának véglegesítése
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714/2021. A Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 10-én közzétett pályázati felhívásra 2021. október
11-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata
715/2021. A Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi
jellegű használatára 2021. szeptember 10-én közzétett pályázati felhívásra 2021. október 13-án
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata
709/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi
jelleggel történő használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 27én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata
710/2021. A Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi
jelleggel történő használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember
22-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata
711/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 13án beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata
712/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi
jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 20-án
beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata
713/2021. A Radio Plus Kft. (Kaposvár 99,9 MHz, 99,9 Rádió 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme
hatósági szerződése módosítása iránt
720/2021. A Médiacentrum Debrecen Kft. (Debrecen 95,0 MHz, FM 95 – Rádió 1 Debrecen) kérelme
hatósági szerződése módosítása iránt
724/2021. A Favorit Masters Kft. (Sláger FM) körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató kérelme
725/2021. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) országos vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató kérelme
721/2021. A Közösségi Rádiózásért Egyesület rádiós médiaszolgáltató 2020. évi kvótakötelezettségei
teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (Budapest 87,6 MHz kisközösségi
rádiós médiaszolgáltatási jogosultság)
723/2021. A Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – Dunakanyar Rádió) helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatóval szemben óvadék rendelkezésre állásának vizsgálatára irányuló hatósági eljárás
indítása
703/2021. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata
(2021. II. negyedév) – előzmény: 571/2021. számú előterjesztés
704/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021.
augusztusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés
megsértése a RÁDIÓ ANTRITT Kft. által üzemeltetett Rádió Antritt állandó megnevezésű helyi
vételkörzetű (Szekszárd 105,1 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény:
626/2021. számú előterjesztés
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705/2021. A „reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye
[(2021. július – augusztus – szeptember) HírTV Zrt. - HÍR TV]
706/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi adásainak hatósági
ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjának vélelmezett megsértése a MIKOM Nonprofit Kft.
által üzemeltetett Miskolc Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson]
707/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által kiadott hirado.hu elnevezésű online
sajtótermékben 2021. szeptember 20-án megjelent „Ellepték a fővárost az utcán vizelő hajléktalanok –
Küldjön fotót a lepusztuló Budapestről!” című újságcikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és
(2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]
708/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. július
31-én 20:00 és 22:30 óra között sugárzott „Csontdaráló” című műsorszámot megszakító társadalmi
célú reklámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]
716/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M1 állandó megnevezésű,
közszolgálati médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 17-én 17:17:19 és 17:57:43 óra között közzétett
„Most” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1)
bekezdése c) pontjának vélelmezett megsértése]
717/2021. Az RTL Csoport több médiaszolgáltatásán sugárzott „Több köt össze” című társadalmi célú
reklámot kifogásoló bejelentés
718/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, országos
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. április 14-én és 21-én sugárzott „Ki ette
meg a misszionáriust?, valamint az április 21-én közzétett „Politikai hobbista” című - a
pestitv.pestisracok.hu címen elérhető Pesti TV állandó megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson is
megtekinthető - műsorszámokat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és a 17. § (2) bekezdés,
valamint az Mttv. 9. § (5) és (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c)-d) pont érvényesülésének
vizsgálata]
702/2021. Internetes közönségmérési adatok (2021. III. negyedév)
722/2021. Bihari Antal egyéni vállalkozó által a Vodafone Magyarország Zrt. ellen, műsorterjesztési
szerződés létrehozása iránt indított jogvitás eljárás
B-10/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2021. szeptember)
E-64/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott
ítéletek/végzések
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Napirendi pontok tárgyalása
1. 719/2021. A Pécs 101,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának
véglegesítése
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 1090/2021. (X. 26.) számú döntése: a Pécs 101,2
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
pályázati felhívásának véglegesítése
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Pécs 101,2 MHz körzeti
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges
szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi.

2. 714/2021. A Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzetű
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű
használatára 2021. szeptember 10-én közzétett pályázati
felhívásra 2021. október 11-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 1091/2021. (X. 26.) számú döntése: a Szombathely
107,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 10-én közzétett
pályázati felhívásra 2021. október 11-én beérkezett pályázati ajánlat
alaki vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.)
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati
nyilvántartásba veszi a Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség közösségi jellegű, 2022. március 31-től történő használatára 2021. szeptember 10-én
közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót.
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3. 715/2021. A Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű
használatára 2021. szeptember 10-én közzétett pályázati
felhívásra 2021. október 13-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 1092/2021. (X. 26.) számú döntése: a Zalaegerszeg
92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 10-én közzétett
pályázati felhívásra 2021. október 13-án beérkezett pályázati ajánlat
alaki vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.)
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati
nyilvántartásba veszi a Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű, 2022. március 31-től történő használatára 2021. szeptember 10-én közzétett
pályázati felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót.

4. 709/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő
használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra
2021. szeptember 27-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 1093/2021. (X. 26.) számú döntése: a Dunaújváros
99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jelleggel történő használatára 2021. július 30-án közzétett
pályázati felhívásra 2021. szeptember 27-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 Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot
benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót.
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5. 710/2021. A Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő
használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati
felhívásra 2021. szeptember 22-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 1094/2021. (X. 26.) számú döntése: a Szolnok 102,4
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. augusztus 4-én
közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 22-én beérkezett
pályázati ajánlat alaki vizsgálata
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján pályázati
nyilvántartásba veszi a Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
kereskedelmi jellegű használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárásban 2021. szeptember 22-én pályázati ajánlatot benyújtó Best Radio Kft. pályázót.

6. 711/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű
használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra
2021. szeptember 13-án beérkezett pályázati ajánlat tartalmi
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 1095/2021. (X. 26.) számú döntése: a Székesfehérvár
106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati
felhívásra 2021. szeptember 13-án beérkezett pályázati ajánlat
tartalmi vizsgálata (Karc FM Média Kft.)
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2)
bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.1. és 1.11.11.1. pontja alapján hiánypótlást és
felvilágosítást kér a Karc FM Média Kft. pályázótól a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű
rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében.
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7. 712/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára
2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021.
szeptember 20-án beérkezett pályázati ajánlat tartalmi
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 1096/2021. (X. 26.) számú döntése: a Tatabánya
107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati
felhívásra 2021. szeptember 20-án beérkezett pályázati ajánlat
tartalmi vizsgálata (Karc FM Média Kft.)
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2)
bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.1. és 1.11.11.1. pontja alapján hiánypótlást és
felvilágosítást kér a Karc FM Média Kft. pályázótól a Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében.

8. 713/2021. A Radio Plus Kft. (Kaposvár 99,9 MHz,
99,9 Rádió 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági
szerződése módosítása iránt
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt B) javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 1097/2021. (X. 26.) számú döntése: a Radio Plus Kft.
(Kaposvár 99,9 MHz, 99,9 Rádió 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme
hatósági szerződése módosítása iránt
A Médiatanács nem járul hozzá a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató 2021. szeptember 28-án érkezett
kérelméhez a Kaposvár 99,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés
6.7. pontjának módosítása tekintetében.

9. 720/2021. A Médiacentrum Debrecen Kft. (Debrecen 95,0
MHz, FM 95 – Rádió 1 Debrecen) kérelme hatósági
szerződése módosítása iránt
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:
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A Médiatanács 1098/2021. (X. 26.) számú döntése: a Médiacentrum
Debrecen Kft. (Debrecen 95,0 MHz, FM 95 – Rádió 1 Debrecen)
kérelme hatósági szerződése módosítása iránt
A Médiatanács nem járul hozzá a Médiacentrum Debrecen Kft. médiaszolgáltató 2021. október 8-án
érkezett kérelméhez a Debrecen 95,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági
szerződés 6.5. és 6.8. pontjának módosítása tekintetében, és döntéséről az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a médiaszolgáltatót.

10. 724/2021. A Favorit Masters Kft. (Sláger FM) körzeti
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató kérelme
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 1099/2021. (X. 26.) számú döntése: a Favorit Masters
Kft. (Sláger FM) körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató kérelme
A Médiatanács a Favorit Masters Kft. médiaszolgáltató Mttv. 63. § (10) bekezdése szerint a Budapest
95,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 2021. július 8-án benyújtott kérelmét, a
médiaszolgáltató indokai alapján nem támogatja, és az előterjesztés mellékletében foglalt
levéltervezet elfogadásával tájékoztatja a médiaszolgáltatót a kérelmével kapcsolatos álláspontjáról.

11. 725/2021. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) országos
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató kérelme
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 1100/2021. (X. 26.) számú döntése: a Hold Reklám
Kft. (RETRO Rádió) országos vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató
kérelme
1. A Médiatanács a Hold Reklám Kft. kérelmére, de attól eltérően az Mttv. 63. § (10) bekezdése
alapján felülvizsgálja a Hold Reklám Kft. országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás
útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében
rögzített médiaszolgáltatási díját, és ennek megfelelően az előterjesztés 2. számú mellékletében
foglaltak szerint kezdeményezi a hatósági szerződés módosítását.
2. A Médiatanács döntésének indokairól az 1. számú levéltervezetben foglaltak szerint tájékoztatja a
médiaszolgáltatót.
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12. 721/2021. A Közösségi Rádiózásért Egyesület rádiós
médiaszolgáltató 2020. évi kvótakötelezettségei
teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárás
lezárása (Budapest 87,6 MHz kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási jogosultság)
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 1101/2021. (X. 26.) számú döntése: a Közösségi
Rádiózásért Egyesület rádiós médiaszolgáltató 2020. évi
kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult
hatósági eljárás lezárása (Budapest 87,6 MHz kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási jogosultság)
A Médiatanács az 539/2021. (VI. 8.) számú végzésével az Mttv. 21. § (1) bekezdése és 22. § (5)
bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek 2020. évben történő teljesítésének vizsgálata
tárgyában a Közösségi Rádiózásért Egyesület Budapest 87,6 MHz kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási jogosultsága vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1)
bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált.

13. 723/2021. A Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz –
Dunakanyar Rádió) helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatóval szemben óvadék rendelkezésre
állásának vizsgálatára irányuló hatósági eljárás indítása
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 1102/2021. (X. 26.) számú döntése: a Dunakanyar
Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – Dunakanyar Rádió) helyi vételkörzetű
rádiós médiaszolgáltatóval szemben óvadék rendelkezésre állásának
vizsgálatára irányuló hatósági eljárás indítása
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint hatósági eljárást indít a
Dunakanyar Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Vác 94,1 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés szerinti óvadék rendelkezésre állásának vizsgálata
céljából.
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14. 703/2021. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal,
piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021.
II. negyedév) – előzmény: 571/2021. számú előterjesztés
Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 1103/2021. (X. 26.) számú döntése: a klasszifikációs
ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak
vizsgálata (2021. II. negyedév)
A Médiatanács megállapítja, hogy a Város-Kép Nonprofit Kft. médiaszolgáltató a Nyíregyházi
Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatás internetes honlapján, a saját
műsorát közlő tartalommal 2021. június 17. napján megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében
foglaltakat, 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.

A Médiatanács 1104/2021. (X. 26.) számú döntése: a klasszifikációs
ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak
vizsgálata (2021. II. negyedév)
A Médiatanács megállapítja, hogy a Trial Média Kft. médiaszolgáltató a Balaton Televízió állandó
megnevezésű, körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatás internetes honlapján, 2021. június 17. napján a
saját műsorát közlő tartalommal nem sértette meg az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat.

15. 704/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi műsorainak
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében
foglalt rendelkezés megsértése a RÁDIÓ ANTRITT Kft. által
üzemeltetett Rádió Antritt állandó megnevezésű helyi
vételkörzetű (Szekszárd 105,1 MHz) kereskedelmi jellegű
rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 626/2021. számú
előterjesztés
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 1105/2021. (X. 26.) számú döntése: a hatósági
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók
2021. augusztusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. §
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a RÁDIÓ
ANTRITT Kft. által üzemeltetett Rádió Antritt állandó megnevezésű
helyi vételkörzetű (Szekszárd 105,1 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós
médiaszolgáltatásban]
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A Médiatanács megállapítja, hogy a RÁDIÓ ANTRITT Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa
üzemeltetett Rádió Antritt állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szekszárd 105,1 MHz)
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. augusztus 3. napján sugárzott műsorában
megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: 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.

16. 705/2021. A „reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4)
bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye [(2021. július –
augusztus – szeptember) HírTV Zrt. - HÍR TV]
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 1106/2021. (X. 26.) számú döntése: a „reklámhangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának
eredménye [(2021. július – augusztus – szeptember) HírTV Zrt. - HÍR
TV]
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával közigazgatási hatósági
eljárást indít a HírTV Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a HÍR TV állandó megnevezésű
médiaszolgáltatásán 2021. július 9-én a 05:50:53–05:57:20, a 11:29:50–11:34:09, a 11:55:07–
1:59:45, a 12:48:04–12:53:39, július 10-én a 05:21:32–05:26:28, a 10:53:24–10:58:49, a 11:04:24–
11:07:47, a 12:49:54–12:55:31, a 16:52:46–16:58:30, augusztus 19-én a 05:20:42–05:24:30,
augusztus 20-án a 11:04:10–11:05:57, a 13:26:13–13:27:59, augusztus 21-én a 05:49:22–05:54:00,
szeptember 9-én a 12:25:39–12:28:51, a 15:25:23–15:29:23, szeptember 10-én a 11:03:26–11:05:25,
a 13:27:50–13:30:31, szeptember 11-én a 06:51:38–06:55:30 közötti időszakokban sugárzott
műsorrészek vonatkozásában, az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett
megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze
elő nyilatkozatát.

17. 706/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021.
szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. §
(1) bekezdés a) pontjának vélelmezett megsértése a MIKOM
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Miskolc Televízió 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 1107/2021. (X. 26.) számú döntése: a körzeti
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi adásainak
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjának
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vélelmezett megsértése a MIKOM Nonprofit Kft. által üzemeltetett
Miskolc Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson]
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a MIKOM Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval
szemben az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjának megsértése tárgyában, a Miskolc Televízió állandó
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 3-án 19:54:48 és 19:55:13 között sugárzott
„Avalon Park Miskolctapolca” tartalommal összefüggésben, és kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy
terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.

18. 707/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által
kiadott hirado.hu elnevezésű online sajtótermékben 2021.
szeptember 20-án megjelent „Ellepték a fővárost az utcán
vizelő hajléktalanok – Küldjön fotót a lepusztuló Budapestről!”
című újságcikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és
(2) 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 1108/2021. (X. 26.) számú döntése: a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által kiadott hirado.hu sajtótermékben
2021. szeptember 20-án megjelent „Ellepték a fővárost az utcán
vizelő hajléktalanok – Küldjön fotót a lepusztuló Budapestről!” című
újságcikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés
érvényesülésének vizsgálata]
A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben;
döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.

19. 708/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. július 31-én 20:00
és 22:30 óra között sugárzott „Csontdaráló” című
műsorszámot megszakító társadalmi célú reklámot
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 1109/2021. (X. 26.) számú döntése: a TV2 Zrt. által
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021.
július 31-én 20:00 és 22:30 óra között sugárzott „Csontdaráló” című
műsorszámot megszakító társadalmi célú reklámot kifogásoló
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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.

20. 716/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által
üzemeltetett M1 állandó megnevezésű, közszolgálati
médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 17-én 17:17:19 és
17:57:43 óra között közzétett „Most” című műsorszámot
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a
10. § (1) bekezdése c) pontjának 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:

A Médiatanács 1110/2021. (X. 26.) számú döntése: a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M1 állandó
megnevezésű, közszolgálati médiaszolgáltatáson 2021. szeptember
17-én 17:17:19 és 17:57:43 óra között közzétett „Most” című
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének
és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának vélelmezett megsértése]
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének összesen nyolc, valamint a 10. § (1)
bekezdése c) pontjának összesen hét alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a M1
állandó megnevezésű, közszolgálati médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 17-én 17:17:19 és
17:57:43 óra között sugárzott és hét alkalommal megismételt „Most” című műsorszámmal
kapcsolatban.
A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül
elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.

21. 717/2021. Az RTL Csoport több médiaszolgáltatásán
sugárzott „Több köt össze” című társadalmi célú reklámot
kifogásoló bejelentés
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 1111/2021. (X. 26.) számú döntése: az RTL Csoport
több médiaszolgáltatásán sugárzott „Több köt össze” társadalmi célú
reklámot kifogásoló bejelentés
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási
hatósági eljárást indít az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 203. §. 64. pontjában,
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valamint a 32. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 2021. június 24. és július 24. között, összesen
százhat (106) alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a
Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.

22. 718/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett
Pesti TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű,
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. április 14-én
és 21-én sugárzott „Ki ette meg a misszionáriust?, valamint
az április 21-én közzétett „Politikai hobbista” című - a
pestitv.pestisracok.hu címen elérhető Pesti TV állandó
megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson is
megtekinthető - műsorszámokat kifogásoló bejelentés [az
Smtv. 14. § (1) és a 17. § (2) bekezdés, valamint az Mttv.
9. § (5) és (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c)-d) pont
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 1112/2021. (X. 26.) számú döntése: a Progress
Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű,
országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson
2021. április 14-én és 21-én sugárzott „Ki ette meg a misszionáriust?,
valamint az április 21-én közzétett „Politikai hobbista” című - a
pestitv.pestisracok.hu címen elérhető Pesti TV állandó megnevezésű
lekérhető médiaszolgáltatáson is megtekinthető - műsorszámokat
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és a 17. § (2) bekezdés,
valamint az Mttv. 9. § (5) és (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c)d) pont érvényesülésének vizsgálata]
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv.
145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.

23. 702/2021. Internetes közönségmérési adatok (2021. III.
negyedév)
Jó Balázs 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 1113/2021. (X. 26.) számú döntése: Internetes
közönségmérési adatok (2021. III. negyedév)
A Médiatanács elrendeli az Internetes közönségmérési adatok (2021. III. negyedév) c. összefoglaló
közzétételét az NMHH honlapján.
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24. 722/2021. Bihari Antal egyéni vállalkozó által a Vodafone
Magyarország Zrt. ellen, műsorterjesztési szerződés
létrehozása iránt indított jogvitás eljárás
Aranyosné dr. Börcs Janka ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács tagjai részletesen
megvitatták az előterjesztésben foglaltakat, majd Dr. Karas Monika javaslatot tett a napirendi pont
elnapolására. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4 arányú igen szavazata mellett
megszavazta az előterjesztés napolását.

25. B-10/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések
végrehajtásáról (2021. szeptember)
Dr. Karas Monika 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 1114/2021. (X. 26.) számú döntése: a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról (2021. szeptember)
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja.
Az előterjesztések ismertetését követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen
előterjesztést az Ajka 93,2 MHz lejáró médiaszolgáltatási jogosultság alapjául szolgáló
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről.

26. E-64/2021. A bíróságok által, a Médiatanács
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott
ítéletek/végzések
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett.
Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 52 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021.
november 2. 11 óra.
Budapest, 2021. október 28.

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Lipták Eszter s. k.
Dr. Karas Monika s.k.
elnök
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