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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2021. december 21-én 
(kedden) megtartott Médiatanács ülésről 

készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Koltay András a Médiatanács elnöke (1-19. pontoknál) 

 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Udvari Erzsébet Xénia EKAB-igazgató (1-19. pontoknál) 

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-19. pontoknál) 

 Tafferner Éva kommunikációs igazgató (1-19. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-19. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (1-19. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-19. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
részéről jelen vannak 

 dr. Varga Zalán támogatási irodavezető (1-2. pontoknál) 

 dr. Molnár Szabolcs gazdasági és vagyongazdálkodási igazgató (1-2. pontoknál) 



 

2 

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 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Koltay András 11 óra 13 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. A napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztató napirendre 

vételét tette fel szavazásra, melyhez indítványozta 15. és 16. napirendi pontként felvenni a 851/2021. 

és a 829/2021. számú előterjesztéseket. A Médiatanács a szóbeli indítvánnyal együtt, a jelen lévő 

tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 1276/2021. (XII. 21.) számon az alábbi 

előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

MTVA-97/2021. Az MTVA vagyongazdálkodási koncepciója 2022. évre vonatkozó felülvizsgálata 

MTVA-99/2021. Javaslat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. évi üzleti tervére 

és 2023-2027. évi középtávú tervére  

854/2021. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezete 

855/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

865/2021. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

859/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2021. október 14-én közzétett pályázati felhívásra 2021. december 6-án beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

860/2021. A Pécs 101,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. október 29-én közzétett pályázati felhívásra 2021. december 8-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

863/2021. 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 

864/2021. 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 

861/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

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

lezárása 

862/2021. A Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Best Radio Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

856/2021. A körzeti médiaszolgáltatók 2021. október hónapban sugárzott adásának hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése a Trial Media Kft. által 

üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 



 

3 

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

857/2021. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 97,7 állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, közösségi jellegű (Kecskemét 97,7 MHz) médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. 

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

vélelmezett megsértése] 

858/2021. A Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 

87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz + 

Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + 

Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 

91,4 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 

851/2021. Ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem – előzmény: 104/2021., 186/2021., 250/2021. 

és 738/2021. számú előterjesztések 

829/2021. 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 megsértése] – előzmény: 716/2021. számú előterjesztés 

T-16/2021. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével kötött közigazgatási szerződés 

módosítása 

B-12/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2021. november) 

E-75/2021. A 2021. április 1-jétől 2021. november 30-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-97/2021. Az MTVA vagyongazdálkodási koncepciója 
2022. évre vonatkozó felülvizsgálata 

Dr. Molnár Szabolcs ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 1277/2021. (XII. 21.) számú döntése: az MTVA 
vagyongazdálkodási koncepciója 2022. évre vonatkozó 
felülvizsgálatáról 

A Médiatanács a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap előterjesztését az MTVA 

vagyongazdálkodási koncepciója 2022. évre vonatkozó felülvizsgálatáról elfogadja. 
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2. MTVA-99/2021. Javaslat a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2022. évi üzleti tervére és 2023-2027. évi 
középtávú tervére 

Dr. Molnár Szabolcs ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 1278/2021. (XII. 21.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. évi üzleti 
tervére és 2023–2027. évi középtávú tervéről 

A Médiatanács a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. évi üzleti tervét és 2023–

2027. évi középtávú tervét elfogadja. 

3. 854/2021. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
pályázati felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 1279/2021. (XII. 21.) számú döntése: Mezőtúr 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

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

és hirdetményi úton közzéteszi. 

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Mezőtúr max. 1 km sugarú kör  

4. 855/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
pályázati felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 1280/2021. (XII. 21.) számú döntése: Székesfehérvár 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 
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A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Székesfehérvár telephelyű kisközösségi 

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

honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Székesfehérvár max. 1 km sugarú kör  

5. 865/2021. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 1281/2021. (XII. 21.) számú döntése: a Budapest 
92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (X AND A Kft. tájékoztatása) 

A Médiatanács az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja az X AND A Kft-t 

a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló 

pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett javaslatával kapcsolatban. 

A Médiatanács 1282/2021. (XII. 21.) számú döntése: a Budapest 
92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (Klubrádió Zrt. tájékoztatása) 

A Médiatanács az előterjesztés II. számú mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a Klubrádió Zrt-t 

a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló 

pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett kérdéseivel kapcsolatban. 

A Médiatanács 1283/2021. (XII. 21.) számú döntése: a Budapest 
92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (a pályázati felhívás 
véglegesítése) 

A Médiatanács az előterjesztés III. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 92,9 

MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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6. 859/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. október 
14-én közzétett pályázati felhívásra 2021. december 6-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 1284/2021. (XII. 21.) számú döntése: Gyöngyös 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. október 14-én közzétett pályázati felhívásra 2021. 
december 6-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács a honlapján és hirdetményi úton 2021. október 14-én közzétett Gyöngyös telephelyű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára pályázati ajánlatot benyújtó Mátra 

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

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

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

bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

7. 860/2021. A Pécs 101,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. október 29-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. december 8-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 1285/2021. (XII. 21.) számú döntése: a Pécs 101,2 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. október 29-én 
közzétett pályázati felhívásra 2021. december 8-án beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

nyilvántartásba veszi a Pécs 101,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára irányuló, 2021. október 29-én közzétett pályázati felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 
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8. 863/2021. 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, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 1286/2021. (XII. 21.) 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. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

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

november 10-én pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. pályázót. 

9. 864/2021. 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, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 1287/2021. (XII. 21.) számú döntése: a Tatabánya 
102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett 
pályázati felhívásra 2021. november 22-én beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata (Radio Plus Kft.) 

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

nyilvántartásba veszi a Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

22-én pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. pályázót. 
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10. 861/2021. Berettyóújfalu 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, 5/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 1288/2021. (XII. 21.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

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

Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

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

eredményes. 

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

Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

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

Halics Attila Miklós pályázó. 

3. A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján Halics Attila Miklós Berettyóújfalu 

telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatását közösségi médiaszolgáltatásként ismeri 

el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Halics Attila Miklós 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást. 

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

A Médiatanács 1289/2021. (XII. 21.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása (frekvenciatervezésre felkérés) 

1. A Médiatanács 1288/2021. (XII. 21.) számú határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) 

bekezdése és a Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

elvi használatára irányuló, 2021. szeptember 21-én közzétett Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja 

alapján felkéri a Hivatalt Halics Attila Miklós által 2021. november 4-én benyújtott pályázati 

ajánlata szerinti Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására. 

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

határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott 

telephelyen; 
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– a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás 

fogalmának megfelelő vételkörzettel való kialakítása; 

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

11. 862/2021. A Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Best 
Radio Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 1290/2021. (XII. 21.) számú döntése: a Szolnok 102,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2021. augusztus 4-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Best 
Radio Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása (Best Radio Kft.- Szolnok 102,4 MHz) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 

megindított pályázati eljárásban az 1203/2021. (XI. 30.) számú határozatával megállapította, 

hogy a pályázati eljárás nyertese a Best Radio Kft. és PJ/21802-8/2021. iktatószámú 

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

a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak 

szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Best Radio Kft.-vel a Szolnok 102,4 

MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, a Best Radio Kft. 2021. szeptember 22-én 

benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Best Radio Kft. 2021. szeptember 22-én benyújtott pályázati ajánlata alapján 

az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a 2022. május 1. napjától érvényes Szolnok 

102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultság (hálózatba kapcsolódó 

médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Best Radio Kft. Budapest 99,5 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

A Médiatanács 1291/2021. (XII. 21.) számú döntése: a Szolnok 102,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2021. augusztus 4-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Best 
Radio Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása (Best Radio Kft.- Budapest 99,5 MHz) 

A Médiatanács a 1290/2021. (XII. 21.) számú döntésére tekintettel, az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint hozzájárul a Best Radio Kft. Budapest 99,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára, mint 
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hálózatos médiaszolgáltatásra vonatkozó hatósági szerződésének az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglaltak szerinti módosításához. 

12. 856/2021. A körzeti médiaszolgáltatók 2021. október 
hónapban sugárzott adásának hatósági ellenőrzése [az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése a Trial 
Media Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

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

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1292/2021. (XII. 21.) számú döntése: a körzeti 
médiaszolgáltatók 2021. október hónapban sugárzott adásának 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett 
megsértése a Trial Media Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 

hatósági eljárást indít a Trial Media Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésének a Balaton Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban 2021. október 1-jén 

18:16:00-18:51:02 között sugárzott „Közéleti Kávéház” című műsorszám végén 18:50:59-kor közzétett 

támogatói üzenetben egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

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

belül terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

13. 857/2021. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 
97,7 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi 
jellegű (Kecskemét 97,7 MHz) médiaszolgáltatás 2021. 
november 15-21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdés 
vélelmezett megsértése] 

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

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1293/2021. (XII. 21.) számú döntése: a Karc FM 
Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 97,7 állandó megnevezésű, 
körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű (Kecskemét 97,7 MHz) 
médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdés vélelmezett megsértése] 
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A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Karc FM Média Kft. médiaszolgáltatóval 

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

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Karc FM 97,7 állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű (Kecskemét 97,7 MHz) médiaszolgáltatás 2021. 

november 15-21. közötti adáshetén történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.  

14. 858/2021. A Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar 
Katolikus Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
(Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + 
Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz 
+ Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 
MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + 
Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + 
Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 
104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz) közösségi 
jellegű médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1294/2021. (XII. 21.) számú döntése: a Katolikus 
Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió állandó 
megnevezésű körzeti vételkörzetű (Székesfehérvár 96,1 MHz + 
Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + 
Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + 
Tapolca 101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + 
Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 
92,9 MHz+ Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 
+ Komló 91,4 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 
november 15-21. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Katolikus Rádió Zrt.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 

92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 

101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 

MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz+ Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 + Komló 
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91,4 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. közötti működésére 

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

63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

15. 851/2021. Ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem – 
előzmény: 104/2021., 186/2021., 250/2021. és 738/2021. 
számú előterjesztések 

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

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1295/2021. (XII. 21.) számú döntése: ügyféli jogállás 
megállapítása iránti kérelem 

A Médiatanács a 163/2021. (III. 2.) számú végzésével indított közigazgatási hatósági eljárásban 

megállapítja a Kérelmező ügyféli jogállását, valamint felhívja az üggyel kapcsolatos nyilatkozatának 

előterjesztésére. 

16. 829/2021. 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 megsértése] – előzmény: 
716/2021. számú előterjesztés 

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

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1296/2021. (XII. 21.) 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) bekezdés c) pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató az általa 

üzemeltetett 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 műsorszám 

közzétételével nem sértette meg az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában 

foglalt törvényi rendelkezéseket. 

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

tájékoztatja a Bejelentőt. 
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17. T-16/2021. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók 
Egyesületével kötött közigazgatási szerződés módosítása 

Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú 

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

A Médiatanács 1297/2021. (XII. 21.) számú döntése: a 
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével kötött 
közigazgatási szerződés módosításáról 

1. A Médiatanács elfogadja és hozzájárulását adja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók 

Egyesületével kötött közigazgatási szerződés 2. számú Mellékletének – kizárólag a határidő 

tekintetében 2022. február 28. napjára történő – módosításához az előterjesztéshez csatolt 

tervezet szerint. 

2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződés módosításának aláírására. 

18. B-12/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2021. november) 

Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú 

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

A Médiatanács 1298/2021. (XII. 21.) számú döntése: a lejárt 
határidejű döntések végrehajtásáról (2021. november) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

19. E-75/2021. A 2021. április 1-jétől 2021. november 30-ig 
kiadmányozott hivatali döntésekről 

Dr. Koltay András ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Dr. Koltay András az ülést 12 órakor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. január 11. 11 

óra. 

Budapest, 2021. december 22. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


