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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Szadai Károly 11 óra 10 perckor megnyitotta, és megállapította annak határozatképességét. 

A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú igen szavazata mellett, 1214/2021. (XII. 7.) 

számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-98/2021. Kérelem az MTVA tulajdonosi joggyakorlásában lévő Kronos szobor tulajdonosi 

joggyakorlásának MNV Zrt. részére történő térítésmentes átadásának előzetes jóváhagyására 

811/2021. A Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati felhívásra 2021. 

november 24-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

812/2021. A Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívásra 2021. november 

10-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

813/2021. A Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 

november 22-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

814/2021. A Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. november 4-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

815/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. november 4-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

826/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

816/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. szeptember 15-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

817/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. szeptember 15-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás eredményének megállapítása 

818/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

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

nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

819/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban 

nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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820/2021. A Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása  

821/2021. A Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

822/2021. A Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása  

823/2021. A Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

824/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. szeptember 8-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

825/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 

827/2021. A Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – Dunakanyar Rádió) médiaszolgáltatóval 

szemben a Médiatanács 1102/2021. (X. 26.) számú döntése alapján indított óvadék rendelkezésre 

állásának vizsgálatára irányuló hatósági eljárás lezárása 

828/2021. Az LBK Rock Kft. (Rock Nation Rádió – Budapest 103,9 MHz) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 

799/2021. A termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról szóló médiatanácsi ajánlás szövegének 

módosítása 

800/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatásban 2021. augusztus 12-én 10:44:11 órai kezdettel sugárzott 

„Csapdába csalva” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 

10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 608/2021. számú előterjesztés 

801/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2021. július 29-én 20:20 és 21:40 óra között sugárzott „Házasodna a gazda (4. évad - 9. rész)” című 

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

pontjának megsértése] – előzmény: 607/2021. számú előterjesztés 

802/2021. A TV2 Zrt. közlemény minősítése iránti kérelme [az Mttv. 9. § (9) és 32. § (8) bekezdése] 

803/2021. A Fehérvár Médiacentrum Kft. által üzemeltetett Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű 

(Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 2021. október 6-án 

19:06:24-19:55:13 óra között közzétett „Fehérvári beszélgetések: Tiszta Szex” című műsorszám 
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hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett 

megsértése] 

804/2021. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2021. III. negyedév) 

805/2021. 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 Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése] - előzmény: 

739/2021. számú előterjesztés 

806/2021. A TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű (Jászberény 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 24-én három 

alkalommal sugárzott médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 

vélelmezett megsértése] 

807/2021. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szeged Televízió 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatás 2021. október 4-10. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

808/2021. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Karc FM 88,3 állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű (Zalaegerszeg 88,3 MHz + Szombathely 97,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 

2021. október 25-31. közötti időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

809/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 

szeptemberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése a TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Jászberény 97,7 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

810/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 

szeptemberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése a "VIACOM" Kft. által üzemeltetett AKTÍV RÁDIÓ 102,2 állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű (Tiszakécske 102,2 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

E-70/2021. A látássérültek médiabefogadását segítő audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) 

bekezdése alapján (2021. III. negyedév) 

E-71/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. november hónapban 

E-72/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. november hónapban 
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Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-98/2021. Kérelem az MTVA tulajdonosi 
joggyakorlásában lévő Kronos szobor tulajdonosi 
joggyakorlásának MNV Zrt. részére történő térítésmentes 
átadásának előzetes jóváhagyására 

Dr. Molnár Szabolcs 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 1215/2021. (XII. 7.) számú döntése: az MTVA 
tulajdonosi joggyakorlásában lévő Kronos-szobor tulajdonosi 
joggyakorlásának MNV Zrt. részére történő térítésmentes átadásának 
előzetes jóváhagyásáról 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 137/D. § alapján jóváhagyja az MTVA 

tulajdonosi joggyakorlásában lévő Kronos-szobor tulajdonosi joggyakorlásának MNV Zrt. részére 

történő térítésmentes átadásához. 

2. 811/2021. A Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. november 24-én 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 1216/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Debrecen 
104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. október 15-én 
közzétett pályázati felhívásra 2021. november 24-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 Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára irányuló, 2021. október 15-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban pályázati ajánlatot benyújtó Best Radio Kft. pályázót. 
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3. 812/2021. A Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. november 10-én 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 1217/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Székesfehérvár 
99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett 
pályázati felhívásra 2021. november 10-én beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata (Radio Plus Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2021. október 8-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján, az 

előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint hiánypótlásra hívja fel a Pályázati 

Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. pályázót. 

4. 813/2021. A Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. november 22-én 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 1218/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Tatabánya 
102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. október 8-án 
közzétett pályázati felhívásra 2021. november 22-én beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Radio Plus Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2021. október 8-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján, az 

előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint hiánypótlásra hívja fel a Pályázati 

Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. pályázót. 
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5. 814/2021. A Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. 
szeptember 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. 
november 4-én 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 1219/2021. (XII. 7.) számú döntése: a 
Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség elvi használatára 2021. szeptember 21-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. november 4-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 Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

2021. november 4-én pályázati ajánlatot benyújtó RÁDIÓ HORIZONT Kft. pályázót. 

6. 815/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. 
szeptember 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. 
november 4-én 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 1220/2021. (XII. 7.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívásra 
2021. november 4-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 Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

pályázati ajánlatot benyújtó Halics Attila Miklós pályázót. 
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7. 826/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. 
szeptember 21-én 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 1221/2021. (XII. 7.) számú döntése: Székesfehérvár 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára a 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárásban az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. pályázó 

pályázati ajánlata az Mttv. 59. § (3) bekezdésének a) és d) pontja és a Pályázati Felhívás 

1.11.9.2. e) és m) pontja alapján tartalmilag érvénytelen. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) pontja 

szerint megállapítja, hogy a Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség használatára megindított pályázati eljárás eredménytelen. 

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

8. 816/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. szeptember 15-én 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 1222/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Sopron 104,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. szeptember 15-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. szeptember 15-én közzétett, a Sopron 104,6 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 Sopron 104,6 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

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

a Katolikus Rádió Zrt. pályázó. 
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3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Sopron 104,6 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. 

9. 817/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. szeptember 15-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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 1223/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Komló 91,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. szeptember 15-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 

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

hirdetményi úton 2021. szeptember 15-én közzétett, a Komló 91,4 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 Komló 91,4 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás 

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

Rádió Zrt. pályázó. 

3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Komló 91,4 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. 
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10. 818/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Katolikus 
Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési 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 1224/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Dunaföldvár 
104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió 
Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. július 30-án 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1120/2021. (XI. 2.) számú 

határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és a 

22355-4/2021.iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 

63. § (1) és 64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján a 22374-5/2021. 

iktatószámú előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) 

megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. 

pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Katolikus Rádió Zrt. Cece 91,6 MHz + Tihany 97,6 

MHz + Székesfehérvár 96,1 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Mór 89,0 MHz + Szekszárd 102,5 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként. 

11. 819/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással indított 
pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
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 1225/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Kalocsa 94,5 
MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással 
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indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. 

július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1121/2021. (XI. 2.) számú 

határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt. és a 

22374-4/2021. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) 

bekezdése és 64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a 

Katolikus Rádió Zrt.-vel a Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használata tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. 2021. szeptember 29-én benyújtott 

pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Katolikus Rádió Zrt. Cece 91,6 MHz + Tihany 97,6 

MHz + Székesfehérvár 96,1 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Mór 89,0 MHz + Szekszárd 102,5 MHz 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként 2022. március 31. napjától. 

12. 820/2021. A Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 16-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
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 1226/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Tapolca 101,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 16-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió 
Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. 

július 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1139/2021. (XI. 10.) számú 

határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és a 

22715-4/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – a 

22925-5/2021. iktatószámú előterjesztés mellékletében foglaltak szerint, az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 

64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján hatósági szerződés 

(szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a pályázati ajánlatban 

foglaltaknak megfelelően, a Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Katolikus Rádió Zrt. Pápa 92,7 MHz + Győr 

96,4 MHz + Mosonmagyaróvár 99,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a 

Tapolca 101,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal. 
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13. 821/2021. A Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzeti 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. szeptember 10-én közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus 
Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési 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 1227/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Szombathely 
107,4 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 10-én közzétett 
pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus 
Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. 

szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1174/2021. (XI. 16.) 

számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és a 

23242-4/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – a 

22925-5/2021. iktatószámú előterjesztés mellékletében foglaltak szerint, az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 

64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján hatósági szerződés 

(szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a pályázati ajánlatban 

foglaltaknak megfelelően, a Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Katolikus Rádió Zrt. Pápa 92,7 MHz + Győr 

96,4 MHz + Mosonmagyaróvár 99,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a 

Szombathely 107,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal. 

14. 822/2021. A Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. szeptember 10-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Katolikus 
Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési 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 1228/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 10-én közzétett 
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pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes 
Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. 

szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1175/2021. (XI. 16.) 

számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és a 

23468-4/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – a 

22925-5/2021. iktatószámú előterjesztés mellékletében foglaltak szerint, az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 

64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján hatósági szerződés 

(szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a pályázati ajánlatban 

foglaltaknak megfelelően, a Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Katolikus Rádió Zrt. Pápa 92,7 MHz + Győr 

96,4 MHz + Mosonmagyaróvár 99,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a 

Zalaegerszeg 92,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal. 

15. 823/2021. A Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 23-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
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 1229/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Veszprém 94,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió 
Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. 

július 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1140/2021. (XI. 10.) számú 

határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és a 

22925-4/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 

63. § (1) bekezdésé, 64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését 

kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően, a Veszprém 

94,6 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, 

jóváhagyva a Katolikus Rádió Zrt. Pápa 92,7 MHz + Győr 96,4 MHz + Mosonmagyaróvár 99,7 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Veszprém 94,6 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultsággal. 



 

14 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

16. 824/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. szeptember 8-án közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus 
Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési 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 1230/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Budapest 
102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 8-án közzétett 
pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus 
Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban az 1202/2021. (XI. 30.) 

számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és 

23745-6/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 

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

foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a Budapest 

102,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. 2021. október 18-án 

benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

17. 825/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) 
bekezdése szerinti kérelme 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 1231/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme (Mária 
Rádió Frekvencia Kft. – Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas 
97,5 MHz és Pécel 91,7 MHz) 

A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. kérelmére, az Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján, az 

előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződéstervezet elfogadásával engedélyezi a 

médiaszolgáltató Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas 97,5 MHz helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatási jogosultságának a Pécel 91,7 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási 

jogosultságával történő vételkörzet-bővítését 2021. december 15. napjával.  

A Médiatanács 1232/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme (Mária 
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Rádió Frekvencia Kft. – Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas 
97,5 MHz és Pécel 91,7 MHz) 

A Médiatanács az 1231/2021. (XII. 7.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi az FM 4 Rádió Kft. 

Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosítását, a 

hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás vételkörzetének bővülése okán, az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint. 

18. 827/2021. A Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – 
Dunakanyar Rádió) médiaszolgáltatóval szemben a 
Médiatanács 1102/2021. (X. 26.) számú döntése alapján 
indított óvadék rendelkezésre állásának vizsgálatára irányuló 
hatósági 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 1233/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Dunakanyar 
Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – Dunakanyar Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben a Médiatanács 1102/2021. (X. 26.) számú döntése alapján 
indított óvadék rendelkezésre állásának vizsgálatára irányuló 
hatósági eljárás lezárása 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletét képző határozatban foglaltak szerint – a Dunakanyar 

Rádió Kft. helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatóval szemben, a Vác 94,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságra vonatkozó hatósági szerződés szerinti óvadék rendelkezésre állásának vizsgálatára 

irányuló, 1102/2021. (X. 26.) számú végzésével hivatalból indított eljárásban a médiaszolgáltató 

hatósági szerződését az óvadéknyújtási kötelezettség megszegése miatt, a hatósági szerződése 

8.7.8. pontja alapján felmondja. 

19. 828/2021. Az LBK Rock Kft. (Rock Nation Rádió – 
Budapest 103,9 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató 
hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 

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 1234/2021. (XII. 7.) számú döntése: az LBK Rock Kft. 
(Rock Nation Rádió – Budapest 103,9 MHz) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló 
kérelme 

A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt egységes szerkezetű szerződésmódosítás 

elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az LBK Rock Kft. Budapest 103,9 MHz médiaszolgáltatási 
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lehetőség használatával végzett médiaszolgáltatásának állandó megnevezése „Rock Nation Rádió”-

ról „FM 103.9 - A ROCK” megnevezésre módosuljon. 

20. 799/2021. A termékmegjelenítés szabályainak 
alkalmazásáról szóló médiatanácsi ajánlás szövegének 
módosítása 

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 1235/2021. (XII. 7.) számú döntése: a 
termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról szóló médiatanácsi 
ajánlás szövegének módosítása 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletében olvasható, a termékmegjelenítés szabályainak 

alkalmazásáról szóló ajánlás módosított szövegét. 

A Médiatanács a módosított ajánlást honlapján közzéteszi. 

21. 800/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásban 2021. augusztus 12-én 10:44:11 órai 
kezdettel sugárzott „Csapdába csalva” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
608/2021. 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 1236/2021. (XII. 7.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatásban 2021. augusztus 12-én 10:44:11 
órai kezdettel sugárzott „Csapdába csalva” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett 

TV2 állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. 

augusztus 12. napján sugárzott „Csapdába csalva” című műsorszámával megsértette a 

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

továbbiakban: Mttv.) 9. § (5) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 

rendelkezést, ezért 

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 1.850.000,- Ft 

bírsággal sújtja; 
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2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 60.000,- Ft 

bírság megfizetésére kötelezi. 

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

tájékoztatja a Bejelentőt. 

22. 801/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. július 29-
én 20:20 és 21:40 óra között sugárzott „Házasodna a gazda 
(4. évad - 9. rész)” című műsorszámot kifogásoló bejelentés 
[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának megsértése] – előzmény: 607/2021. 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 1237/2021. (XII. 7.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2021. július 29-én 20:20 és 21:40 óra között 
sugárzott „Házasodna a gazda (4. évad - 9. rész)” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató az általa üzemeltett RTL Klub 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. július 29-én 20:20 és 21:40 óra között sugárzott 

„Házasodna a gazda (4. évad - 9. rész)” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette 

az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért 

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 6.000.000 Ft bírsággal 

sújtja; 

2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 50.000 Ft 

bírság megfizetésére kötelezi. 

23. 802/2021. A TV2 Zrt. közlemény minősítése iránti kérelme 
[az Mttv. 9. § (9) és 32. § (8) bekezdése] 

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 1238/2021. (XII. 7.) számú döntése: a TV2 Zrt. 
közlemény minősítése iránti kérelme [az Mttv. 9. § (9) és a 32. § (8) 
bekezdése] 
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A Médiatanács a Médiaszolgáltató Mttv. 32. § (8) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére 

megállapítja, hogy a kérelem tárgyát képező közlemény az Mttv. 203. § 64. pontjában meghatározott 

társadalmi célú reklámnak minősül. 

A Médiatanács a Médiaszolgáltató Mttv. 9. § (9) bekezdés alapján előterjesztett kérelmére 

megállapítja továbbá, hogy a társadalmi célú reklám tartalmának megfelelő korhatári kategória az 

Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. kategória, ennek megfelelően az  Mttv. 10. § (1) bekezdés b) 

pontjának megfelelő időszakban tehető közzé.  

24. 803/2021. A Fehérvár Médiacentrum Kft. által üzemeltetett 
Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű (Székesfehérvár 
99,2 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 
2021. október 6-án 19:06:24-19:55:13 óra között közzétett 
„Fehérvári beszélgetések: Tiszta Szex” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés c) 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 1239/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Fehérvár 
Médiacentrum Kft. által üzemeltetett Vörösmarty Rádió állandó 
megnevezésű (Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban 2021. október 6-án 19:06:24-19:55:13 óra 
között közzétett „Fehérvári Beszélgetések: Tiszta Szex” című 
műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 
a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 

hatósági eljárást indít a Fehérvár Médiacentrum Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Vörösmarty 

Rádió állandó megnevezésű helyi (Székesfehérvár 99,2 MHz), közösségi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban 2021. október 6-án 19:06:24-19:55:13 óra között sugárzott „Fehérvári 

beszélgetések: Tiszta szex” című műsorszámban egy alkalommal történt vélelmezett megsértése 

tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 

nyilatkozatát. 

25. 804/2021. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, 
piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021. 
III. negyedév) 

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: 
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A Médiatanács 1240/2021. (XII. 7.) számú döntése: a klasszifikációs 
ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 
vizsgálata (2021. III. negyedév) 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 10. § (7) bekezdésében foglaltak 

vélelmezett megsértése tárgyában a PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben, a PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű 

médiaszolgáltatás internetes honlapján 2021. szeptember 22. napján közzétett műsorát közlő 

tartalommal kapcsolatban, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban 

terjessze elő nyilatkozatát. 

26. 805/2021. 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 Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése] - 
előzmény: 739/2021. 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 1241/2021. (XII. 7.) 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 Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett 
megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Hegyvidék Média Kft. médiaszolgáltató (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) a Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 

2021. szeptember 25-én 15:19:42-15:43:40 óra között sugárzott, valamint 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 „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal összesen öt 

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 Hegyvidék Televízió állandó 

megnevezésű közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 25-én 15:19:42-15:43:40 óra 

között sugárzott, valamint 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 

„ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) 

pontjában foglalt rendelkezést. 
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27. 806/2021. A TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió 
állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű (Jászberény 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson 2021. 
szeptember 24-én három alkalommal sugárzott 
médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének 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 1242/2021. (XII. 7.) számú döntése: a TRIÓ Rádió 
Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó megnevezésű, helyi 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű (Jászberény 97,7 MHz) 
médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 24-én három alkalommal 
sugárzott médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a TRIÓ Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének összesen 

három alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a TRIÓ Rádió állandó megnevezésű, 

helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 24-én sugárzott 

médiatartalommal kapcsolatban. 

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

elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

28. 807/2021. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szeged Televízió állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. október 4-10. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglalt rendelkezés 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 1243/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Szegedi 
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Szeged Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. 
október 4-10. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
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tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 

Nonprofit Kft.-vel szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának az általa üzemeltetett Szeged 

Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatásban 2021. október 4-én sugárzott és 6-án, 8-án, 9-én és 10-én 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 cég termékeit, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást, s ha igen, úgy csatolja az erről 

szóló dokumentumokat, valamint terjessze elő az üggyel kapcsolatos álláspontját. 

29. 808/2021. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Karc FM 
88,3 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű 
(Zalaegerszeg 88,3 MHz + Szombathely 97,1 MHz) 
közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. október 25-31. 
közötti időszakban sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésének 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 1244/2021. (XII. 7.) számú döntése: a Lánchíd Rádió 
Kft. által üzemeltetett Karc FM 88,3 állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Zalaegerszeg 88,3 MHz + Szombathely 97,1 MHz) 
közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 2021. október 25-31. 
közötti időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésének vélelmezett 
megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 

hatósági eljárást indít a Lánchíd Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésének a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Karc FM 88,3 állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű (Zalaegerszeg 88,3 MHz + Szombathely 97,1 MHz), közösségi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban 2021. október 25-31. közötti időszakban sugárzott műsor során történt 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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30. 809/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi 
műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Jászberény 97,7 MHz) 
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

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 1245/2021. (XII. 7.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. szeptemberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Jászberény 97,7 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a TRIÓ Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

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

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű (Jászberény 97,7 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. 

szeptember 24-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

31. 810/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi 
műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
"VIACOM" Kft. által üzemeltetett AKTÍV RÁDIÓ 102,2 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Tiszakécske 102,2 MHz) 
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

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 1246/2021. (XII. 7.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. szeptemberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
ˮVIACOMˮ Kft. által üzemeltetett AKTÍV RÁDIÓ 102.2 állandó 
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megnevezésű helyi vételkörzetű (Tiszakécske 102,2 MHz) 
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

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

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

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett AKTÍV RÁDIÓ 102.2 állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Tiszakécske 102,2 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatás 2021. szeptember 12-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, 

valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

32. E-70/2021. A látássérültek médiabefogadását segítő 
audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) bekezdése 
alapján (2021. III. negyedév) 

Szadai Károly ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

33. E-71/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. november hónapban 

Szadai Károly ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

34. E-72/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. november hónapban 

Szadai Károly ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Szadai Károly az ülést 12 óra 30 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. december 

14. 9 óra. 

Budapest, 2021. december 8. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Szadai Károly s. k. 

soros elnöki tisztséget ellátó Médiatanács-tag 
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