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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2021. november 2-án 

(kedden) megtartott Médiatanács ülésről 
készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Budai László soros elnöki tisztséget ellátó Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-18. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-18. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (1-18. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (1-18. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-18. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Budai László 11 óra 24 perckor megnyitotta, és megállapította annak határozatképességét. A 

Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú igen szavazata mellett, 1115/2021. (XI. 2.) 

számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

726/2021. Felkérés az Ajka 93,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

727/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. szeptember 8-án közzétett pályázati felhívásra 2021. október 18-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
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728/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. szeptember 17-én közzétett pályázati felhívásra 2021. október 

20-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

729/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 27-én 

beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

730/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

731/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

732/2021. A Karc FM Média Kft. médiaszolgáltató kérelmének visszavonása (Kecskemét 97,7 MHz) 

733/2021. A Karc FM Média Kft. médiaszolgáltató kérelmének visszavonása (Nagykanizsa 100,7 

MHz) 

734/2021. A Karc FM Média Kft. médiaszolgáltató kérelmének visszavonása (Pécs 94,6 MHz + Siklós 

88,6 MHz + Szigetvár 98,9 MHz) 

735/2021. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 

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

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

736/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése 

[az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kölcsey 

TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 594/2021. számú előterjesztés 

737/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése 

[az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Media Solutions Kft. által üzemeltetett Somogy TV 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 593/2021. számú előterjesztés 

738/2021. A Médiatanács 163/2021. (III. 2.) számú végzésével indított közigazgatási hatósági eljárás 

felfüggesztése – előzmény: 104/2021., 186/2021. és 250/2021. számú előterjesztések 

739/2021. A Hegyvidék Média Kft. által üzemeltetett Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű 

közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. szeptember 24-30. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

740/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által kiadott hirado.hu elnevezésű online 

sajtótermékben 2021. szeptember 9-én megjelent "Káosz, szenny, dugók - Küldjön fotót a lepusztuló 

Budapestről!" és az ugyanitt szeptember 14-én publikált "Ellepték a drogosok és a hajléktalanok a 

buszmegállókat - Küldjön Ön is fotót a lepusztuló Budapestről!" című újságcikkeket kifogásoló 

bejelentés [az Smtv. 14. § (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

741/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. október 9-én 17:47:25-től sugárzott reklám korhatári 
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besorolása [a klasszifikációs rendelkezések és az Mttv. 24. § (2) bekezdés érvényesülésének 

vizsgálata] 

E-65/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. szeptember) 

E-66/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 726/2021. Felkérés az Ajka 93,2 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1116/2021. (XI. 2.) számú döntése: felkérés az Ajka 
93,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt az Ajka 93,2 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

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

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

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

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

2. 727/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. szeptember 8-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 
október 18-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1117/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Budapest 102,1 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 8-án közzétett 
pályázati felhívásra 2021. október 18-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 
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A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2021. szeptember 8-án közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján, az 

előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint hiánypótlásra hívja fel a Pályázati 

Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 

3. 728/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. szeptember 17-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. október 20-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1118/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Kaposvár 97,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. szeptember 17-én 
közzétett pályázati felhívásra 2021. október 20-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 Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára irányuló, 2021. szeptember 17-én közzétett pályázati felhívásra 

pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

4. 729/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 
szeptember 27-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi 
vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1119/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Dunaújváros 
99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. szeptember 27-én 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 Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében.  
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5. 730/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1120/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Dunaföldvár 
104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án 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. július 30-án közzétett, a Dunaföldvár 104,1 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 Dunaföldvár 

104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja 

alapján a Katolikus Rádió Zrt. pályázó. 

3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Dunaföldvár 104,1 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. 

6. 731/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1121/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Kalocsa 94,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án 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. július 30-án közzétett, a Kalocsa 94,5 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 Kalocsa 94,5 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a 

Katolikus Rádió Zrt. pályázó. 

3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Kalocsa 94,5 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. 

7. 732/2021. A Karc FM Média Kft. médiaszolgáltató 
kérelmének visszavonása (Kecskemét 97,7 MHz) 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1122/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. médiaszolgáltató kérelmének visszavonása (Kecskemét 97,7 
MHz) 

A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Kecskemét 97,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága 

tekintetében 2021. szeptember 2-án érkezett kérelme alapján indult hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) 

bekezdésének e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató 2021. október 

27-én a kérelmét visszavonta. 

8. 733/2021. A Karc FM Média Kft. médiaszolgáltató 
kérelmének visszavonása (Nagykanizsa 100,7 MHz) 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1123/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. médiaszolgáltató kérelmének visszavonása (Nagykanizsa 100,7 
MHz) 

A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Nagykanizsa 100,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága 

tekintetében 2021. szeptember 2-án érkezett kérelme alapján indult hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) 

bekezdésének e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató 2021. október 

27-én a kérelmét visszavonta. 
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9. 734/2021. A Karc FM Média Kft. médiaszolgáltató 
kérelmének visszavonása (Pécs 94,6 MHz + Siklós 88,6 MHz 
+ Szigetvár 98,9 MHz) 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1124/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. médiaszolgáltató kérelmének visszavonása (Pécs 94,6 MHz + 
Siklós 88,6 MHz + Szigetvár 98,9 MHz) 

A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Pécs 94,6 MHz + Siklós 88,6 MHz + Szigetvár 98,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 2021. szeptember 2-án érkezett kérelme alapján indult 

hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdésének e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a 

médiaszolgáltató 2021. október 27-én a kérelmét visszavonta. 

10. 735/2021. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és 
rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 
22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) II. 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1125/2021. (XI. 2.) 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.) 
tárgyban 

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

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

adatszolgáltatási kötelezettsége 2021. január 1. – május 31. közötti időszakra vonatkozó 

teljesítésének vizsgálata tárgyában.  
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11. 736/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésének megsértése a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. 
által üzemeltetett Kölcsey TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 594/2021. számú 
előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1126/2021. (XI. 2.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a 
”KÖLCSEY” Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kölcsey TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a ”KÖLCSEY” Nonprofit Kft. médiaszolgáltató (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) a Kölcsey TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 4-én 19 

óra 31 perc 35 másodperctől sugárzott, valamint 2021. augusztus 5-én 8 óra 31 perc 27 másodperctől 

megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal összesen két alkalommal megsértette az 

Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót és 

kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Kölcsey TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 4-én 19 óra 31 perc 35 másodperctől sugárzott, valamint 2021. 

augusztus 5-én 8 óra 31 perc 27 másodperctől megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszám 

közzétételekor nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezést. 

12. 737/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésének megsértése a Media Solutions Kft. által 
üzemeltetett Somogy TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 593/2021. számú 
előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1127/2021. (XI. 2.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Media 
Solutions Kft. által üzemeltetett Somogy TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Media Solutions Kft. médiaszolgáltató (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) a Somogy TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 3-án 23 

óra 14 másodperctől sugárzott, valamint 2021. augusztus 4-én 8 óra 29 perc 59 másodperctől 

megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal összesen két alkalommal megsértette az 

Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót és 

kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Somogy TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 3-án 23 óra 14 másodperctől sugárzott, valamint 2021. 

augusztus 4-én 8 óra 29 perc 59 másodperctől megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszám 

közzétételekor nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezést. 

13. 738/2021. A Médiatanács 163/2021. (III. 2.) számú 
végzésével indított közigazgatási hatósági eljárás 
felfüggesztése – előzmény: 104/2021., 186/2021. és 
250/2021. számú előterjesztések 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1128/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Médiatanács 
163/2021. (III. 2.) számú végzésével indított közigazgatási hatósági 
eljárás folytatása 

A Médiatanács az MN/31406/2020. számon folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárás 

felfüggesztését a Kúria Kf.VII.40.749/2021/4. számú ítéletében foglaltakra tekintettel megszünteti, és 

az eljárást folytatja. 

14. 739/2021. A Hegyvidék Média Kft. által üzemeltetett 
Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2021. szeptember 24-30. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett 
megsértése] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1129/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Hegyvidék 
Média Kft. által üzemeltetett Hegyvidék Televízió állandó 
megnevezésű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. szeptember 
24-30. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett 
megsértése] 
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A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Hegyvidék Média Kft.-vel szemben az Mttv. 

31. § (1) bekezdés b) pontjának az általa üzemeltetett Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 25-én 15:19:42-15:43:40 óra között sugárzott és 2021. 

szeptember 26-án 23:21:47-23:45:45 óra között, 28-án 22:19:03-22:43:02 óra között, valamint 29-én 

3:35:22-3:59:20 és 13:41:44-14:05:42 óra között megismételt megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című 

műsorszámban, összesen öt 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. 

15. 740/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
kiadott hirado.hu elnevezésű online sajtótermékben 2021. 
szeptember 9-én megjelent "Káosz, szenny, dugók - Küldjön 
fotót a lepusztuló Budapestről!" és az ugyanitt szeptember 
14-én publikált "Ellepték a drogosok és a hajléktalanok a 
buszmegállókat - Küldjön Ön is fotót a lepusztuló 
Budapestről!" című újságcikkeket kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 14. § (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1130/2021. (XI. 2.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által kiadott hirado.hu elnevezésű 
online sajtótermékben 2021. szeptember 9-én megjelent „Káosz, 
szenny, dugók - Küldjön fotót a lepusztuló Budapestről!” és az 
ugyanitt szeptember 14-én publikált „Ellepték a drogosok és a 
hajléktalanok a buszmegállókat - Küldjön Ön is fotót a lepusztuló 
Budapestről!” című újságcikkeket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 
14. § (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben és 

döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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16. 741/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. október 9-én 17:47:25-től 
sugárzott reklám korhatári besorolása [a klasszifikációs 
rendelkezések és az Mttv. 24. § (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1131/2021. (XI. 2.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. október 9-én 
17:47:25-től sugárzott reklám korhatári besorolása [a klasszifikációs 
rendelkezések és az általános reklámkorlátokat rögzítő szabályok 
érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben, tájékoztatja 

a Médiaszolgáltatót a bejelentésről, valamint a hatósági ellenőrzés eredményéről, valamint az Mttv. 

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

bejelentésekre vonatkozó szabályokról. 

17. E-65/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. 
szeptember) 

Budai László ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

18. E-66/2021. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

Budai László ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Budai László az ülést 11 óra 57 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. november 

10. 11 óra. 

Budapest, 2021. november 3. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Budai László s.k. 

soros elnöki tisztséget ellátó Médiatanács-tag 


