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Jegyzőkönyv, amely 2021. július 20-án (kedden) 
videókonferencia keretében megtartott 

Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-31. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-31. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-31. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-31. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (3-23. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (24-27. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-31. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 12 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt az 

ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 721/2021. 

(VII. 20.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-68/2021. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 2021. II. negyedévi tevékenységéről 

MTVA-69/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának június havi pénzügyi jelentése 

452/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
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453/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívás tervezete 

454/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 

tervezete 

455/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívásának véglegesítése 

476/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

456/2021. A Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

457/2021. A Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívásra 2021. július 

5-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

458/2021. A Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívásra 2021. július 7-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

459/2021. A Szolnok 97,1 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. március 19-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban 

nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

460/2021. Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. március 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

461/2021. A Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

462/2021. Az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes 

Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

463/2021. Szekszárd 104,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. április 1-jén közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

464/2021. A Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. április 1-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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465/2021. Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

466/2021. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban 

nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

467/2021. A Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének módosítása a médiaszolgáltatás hálózatba 

kapcsolódására tekintettel 

468/2021. A Media Universalis Alapítvány kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az 

Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 97,0 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség tekintetében 

469/2021. A Golden Talk Hungary Kft. Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti kérelme 

470/2021. Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Európa Rádió 100,5) Nyíregyháza 

100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kérelme 

471/2021. A Best Radio Kft. (Budapest 99,5 MHz – BEST FM), valamint a P1 Rádió Kft. (Pécs 101,7 

MHz – 101,7 Pécs FM) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

472/2021. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatáson 2021. március 16-án 

19:47:59-től sugárzott „Bóta café” című műsorszám (és ismétléseinek) vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésének és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének megsértése] – előzmény: 289/2021. számú 

előterjesztés 

473/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „Suicide Squad - Az öngyilkos osztag” című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

474/2021. A „reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye 

[(2021. április - május - június) HírTV Zrt. - HÍR TV] 

475/2021. A Mosoly Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett RÁDIÓ SMILE állandó megnevezésű 

kisközösségi (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2021. május 25-31. között 

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

bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 

B-7/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2021. június) 

E-43/2021. A cseh médiahatóságnak az AMC NETWORKS CENTRAL EUROPE, S.R.O. 

médiaszolgáltató AMC TV (Hungary) állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. január 24-én 

15:35 órától sugárzott „Beowulf - Legendák lovagja” című, valamint a Film Café (Hungarian) állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. február 9-én 19 óra 10 perces kezdettel sugárzott „A szem” 

című műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levelei 
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E-44/2021. A luxemburgi médiahatóságnak a CLT-UFA S.A. médiaszolgáltató Film+ állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásában 2021. január 14-én 18:40 és 20:51 óra között közzétett „A 

Hunter Killer küldetés” című műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

E-45/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. június) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-68/2021. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 
2021. II. negyedévi tevékenységéről 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 722/2021. (VII. 20.) számú döntése: az MTVA 
Támogatási Iroda 2021. II. negyedévi tevékenységéről szóló 
beszámolójáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Támogatási Iroda 2021. II. 

negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

2. MTVA-69/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának június havi pénzügyi jelentése 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

3. 452/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 723/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Budapest 
102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
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Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff  

max  

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó -  

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

.…..°-…...°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Budapest  102,1 741 486 712.000 2 - 16 H D 

350°-40°/0,5-4,5dB 

60°-160°/0,5-4,5dB 

180°-280°/0,5-4,5dB 

290°-340°/2,5-6,5dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

18°58’48”; 47°29’31” 

A Médiatanács 724/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Budapest 
102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 102,1 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 

hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

4. 453/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 725/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Sopron 104,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Sopron 104,6 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

5. 454/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 726/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Komló 91,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Komló 91,4 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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6. 455/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
pályázati felhívásának véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 727/2021. (VII. 20.) számú döntése: Gyöngyös 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Gyöngyös telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívásának végleges 

szövegét, és azt honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Gyöngyös max. 1 km sugarú kör  

7. 476/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 728/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Budapest 
105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (Dr. B. B.  tájékoztatása) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja Dr. B. B.-t a Budapest 

105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 

felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett észrevételeivel és javaslataival kapcsolatban. 

A Médiatanács 729/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Budapest 
105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (a pályázati felhívás 
véglegesítése) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 105,9 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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8. 456/2021. A Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 730/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Veszprém 94,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém 94,6 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

9. 457/2021. A Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. július 5-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 731/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Székesfehérvár 
96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. június 4-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. július 5-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2021. június 4-én 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. 

10. 458/2021. A Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívásra 
2021. július 7-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 
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A Médiatanács 732/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Kiskőrös 91,7 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. június 4-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. július 7-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi 

úton 2021. június 4-én 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. 

11. 459/2021. A Szolnok 97,1 MHz helyi vételkörzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. március 19-én közzétett pályázati felhívással indított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 733/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Szolnok 97,1 
MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2021. március 19-én közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szolnok 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. március 19-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 568/2021. (VI. 15.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és a 9785-6/2021. 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 Karc FM Média Kft.-vel a Szolnok 97,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság tekintetében, a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint engedélyezi a Karc FM Média Kft. Szolnok 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
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12. 460/2021. Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. március 19-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 734/2021. (VII. 20.) számú döntése: Veszprém 98,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. március 19-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc 
FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. március 19-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 569/2021. (VI. 15.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és a 10012-6/2021. 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 Karc FM Média Kft.-vel a Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlatában 

foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint engedélyezi a Karc FM Média Kft. Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

13. 461/2021. A Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM 
Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 
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A Médiatanács 735/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Békéscsaba 
91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. március 26-án közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc 
FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 570/2021. (VI. 15.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és 10304-6/2021. 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 Karc FM Média Kft.-vel a Békéscsaba 91,8 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság tekintetében, a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint engedélyezi a Karc FM Média Kft. Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

14. 462/2021. Az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. március 26-án közzétett pályázati felhívással indított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 736/2021. (VII. 20.) számú döntése: az Eger 99,1 
MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 571/2021. (VI. 15.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és PJ/10522-6/2021. 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 Karc FM Média Kft.-vel az Eger 99,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság tekintetében, a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 
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2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint engedélyezi a Karc FM Média Kft. Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

15. 463/2021. Szekszárd 104,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 1-jén közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 737/2021. (VII. 20.) számú döntése: Szekszárd 104,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 1-jén közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szekszárd 104,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. április 1-jén közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 593/2021. (VI. 22.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és a 10012-6/2021. 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 Karc FM Média Kft.-vel a Szekszárd 104,5 MHz helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlatában 

foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint engedélyezi a Karc FM Média Kft. Szekszárd 104,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
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16. 464/2021. A Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 1-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 738/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Salgótarján 
99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 1-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. április 1-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 594/2021. (VI. 22.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és 11061-6/2021. 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 Karc FM Média Kft.-vel a Salgótarján 99,3 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság tekintetében, a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint engedélyezi a Karc FM Média Kft. Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

17. 465/2021. Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 739/2021. (VII. 20.) számú döntése: Szentes 104,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
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közösségi jellegű használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 595/2021. (VI. 22.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és a 10012-6/2021. 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 Karc FM Média Kft.-vel a Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlatában 

foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint engedélyezi a Karc FM Média Kft. Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

18. 466/2021. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással indított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 740/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Keszthely 92,2 
MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással 
indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 596/2021. (VI. 22.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és PJ/11588-7/2021. 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 Karc FM Média Kft.-vel a Keszthely 92,2 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság tekintetében, a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 
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2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint engedélyezi a Karc FM Média Kft. Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

19. 467/2021. A Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz 
körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződésének módosítása a 
médiaszolgáltatás hálózatba kapcsolódására tekintettel 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 741/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének módosítása a 
médiaszolgáltatás hálózatba kapcsolódására tekintettel 

A Médiatanács 733-740/2021. (VII. 20.) számú döntéseire tekintettel, azaz a Karc FM Média Kft. 

Szolnok 97,1 MHz, Veszprém 98,3 MHz, Békéscsaba 91,8 MHz, Eger 99,1 MHz, Szekszárd 104,5 

MHz, Salgótarján 99,3 MHz, Szentes 104,3 MHz és Keszthely 92,2 MHz hálózatba kapcsolódó 

médiaszolgáltatások hálózatba kapcsolódására tekintettel hozzájárul a Karc FM Média Kft. 

Nyíregyháza 102,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára, mint hálózatos médiaszolgáltatásra 

vonatkozó hatósági szerződésének az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti módosításához. 

20. 468/2021. A Media Universalis Alapítvány kérelme 
ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § 
(11) bekezdése alapján a Budapest 97,0 MHz kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 742/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Media 
Universalis Alapítvány kérelme ideiglenes hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 97,0 
MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

A Médiatanács a Media Universalis Alapítvány médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján 2021. augusztus 1. napjától 2021. szeptember 29. napjáig tartó időtartamra 

ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budapest 97,0 MHz kisközösségi 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 

szerződésben foglaltak szerint. 
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21. 469/2021. A Golden Talk Hungary Kft. Mttv. 65. § (1) 
bekezdése szerinti kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 743/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Golden Talk 
Hungary Kft. Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti kérelme 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a 

Golden Talk Hungary Kft.-vel a Marcali 88,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség 2021. szeptember 1. és 2022. február 27. közötti időszakban történő használatára, 

kereskedelmi jelleggel az előterjesztés mellékletét képező ideiglenes hatósági szerződés szerint. 

22. 470/2021. Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató 
Nonprofit Kft. (Európa Rádió 100,5) Nyíregyháza 100,5 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságával kapcsolatos kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 744/2021. (VII. 20.) számú döntése: az „EURÓPA 
RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Európa Rádió 100,5) 
Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kérelme 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az „EURÓPA RÁDIÓ” 

Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. PJ/2663-1/2020. iktatószámú kérelme alapján indult hatósági eljárást 

az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a 

kérelmét visszavonta. 

23. 471/2021. A Best Radio Kft. (Budapest 99,5 MHz – BEST 
FM), valamint a P1 Rádió Kft. (Pécs 101,7 MHz – 101,7 Pécs 
FM) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 745/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Best Radio Kft. 
(Budapest 99,5 MHz – BEST FM), valamint a P1 Rádió Kft. (Pécs 
101,7 MHz – 101,7 Pécs FM) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

1. A Médiatanács a P1 Rádió Kft. és a Best Radio Kft. médiaszolgáltatók együttes kérelmére az 

Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
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szerződésmódosítás elfogadásával, engedélyezi, hogy a P1 Rádió Kft. Pécs 101,7 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 

– a kérelemben foglaltaktól részben eltérően – hálózatba kapcsolódjon a Best Radio Kft. Budapest 

99,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos 

médiaszolgáltatással 2021. augusztus 1. napjától.  

2. A Médiatanács a döntéséről és annak indokairól az előterjesztés mellékletét képező levélben 

foglaltak szerint tájékoztatja a P1 Rádió Kft. médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 746/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Best Radio Kft. 
(Budapest 99,5 MHz – BEST FM), valamint a P1 Rádió Kft. (Pécs 
101,7 MHz – 101,7 Pécs FM) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 
(Best Radio Kft.) 

A Médiatanács a 745/2021. (VII. 20.) számú döntés elfogadása esetén, a P1 Rádió Kft. Pécs 101,7 

MHz és a Best Radio Kft. Budapest 99,5 MHz médiaszolgáltatásának hálózatba kapcsolódására 

tekintettel hozzájárul a Best Radio Kft. Budapest 99,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének módosításához, 2021. augusztus 1. napjával, az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint. 

24. 472/2021. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatáson 2021. 
március 16-án 19:47:59-től sugárzott „Bóta café” című 
műsorszám (és ismétléseinek) vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének 
megsértése] – előzmény: 289/2021. számú előterjesztés 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 747/2021. (VII. 20.) számú döntése: a PROGETTO 
MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett FIX állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű audiovizuális 
médiaszolgáltatáson 2021. március 16-án 19:47:59-től sugárzott 
„Bóta café” című műsorszám (és ismétléseinek) vizsgálata [az Smtv. 
20. § (9) bekezdésének és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének 
megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató a FIX állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. március 16-án 19:47:59-től sugárzott és március 17-én 

09:01:26-tól, március 18-án 10:02:41-től, valamint március 20-án 20:31:36-tól megismételt „Bóta café” 

című műsorszámok közzétételekor négy-négy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését 

és az Mttv. 31. § (2) 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. 
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25. 473/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „Suicide Squad - Az 
öngyilkos osztag” című filmalkotás előzetes klasszifikációja 
iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 748/2021. (VII. 20.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a „Suicide Squad – Az öngyilkos osztag” című filmalkotás 
előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelmére megállapítja, hogy a „Suicide Squad – Az öngyilkos osztag” című filmalkotás az Mttv. 9. § 

(4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 

A Médiatanács intézkedik 20.000,- Ft, azaz húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő 

összeg Médiaszolgáltatónak történő megfizetéséről. 

26. 474/2021. A „reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) 
bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye [(2021. április - 
május - június) HírTV Zrt. - HÍR TV] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 749/2021. (VII. 20.) számú döntése: a „reklám-
hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye [(2021. április – május – június) HírTV Zrt. – HÍR TV]) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával közigazgatási hatósági 

eljárást indít a HírTV Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a HÍR TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2021. április 9-én a 15:52:18–15:57:05, április 10-én a 05:52:31–05:56:39 és a 

12:54:24–12:58:32, április 25-én a 05:56:44–05:58:05, valamint május 10-én a 05:22:27–05:25:16 és 

május 11-én a 05:52:44–05:56:27 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek vonatkozásában, az 

Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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27. 475/2021. A Mosoly Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
RÁDIÓ SMILE állandó megnevezésű kisközösségi 
(Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2021. 
május 25-31. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 750/2021. (VII. 20.) számú döntése: a Mosoly Média 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett RÁDIÓ SMILE állandó megnevezésű 
kisközösségi (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 
2021. május 25-31. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Mosoly Média Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett RÁDIÓ SMILE állandó megnevezésű 

kisközösségi (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2021. május 25-31. közötti 

működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

28. B-7/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2021. június) 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

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

A Médiatanács 751/2021. (VII. 20.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2021. június) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

Az előterjesztések ismertetését követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 

előterjesztéseket egyrészt 

– a 2022. február hónapjában lejáró kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatban a Mezőtúr, Székesfehérvár, Szombathely és Törökszentmiklós telephelyű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati felhívás 

tervezetekről; másrészt 

– a Debrecen 104,6 MHz, a Nyíregyháza 91,1 MHz és a Nyíregyháza 100,5 MHz 2022. április 

havában lejáró médiaszolgáltatási jogosultságok alapjául szolgáló médiaszolgáltatási lehetőségek 
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frekvenciatervének kidolgozására való felkérésekről, továbbá Székesfehérvár és Tatabánya 

telephelyű médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciaterveinek kidolgozására való felkérésekről. 

29. E-43/2021. A cseh médiahatóságnak az AMC NETWORKS 
CENTRAL EUROPE, S.R.O. médiaszolgáltató AMC TV 
(Hungary) állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. 
január 24-én 15:35 órától sugárzott „Beowulf - Legendák 
lovagja” című, valamint a Film Café (Hungarian) állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. február 9-én 19 
óra 10 perces kezdettel sugárzott „A szem” című 
műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levelei 

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

30. E-44/2021. A luxemburgi médiahatóságnak a CLT-UFA 
S.A. médiaszolgáltató Film+ állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2021. január 14-én 18:40 és 20:51 
óra között közzétett „A Hunter Killer küldetés” című 
műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

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

31. E-45/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. 
június) 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 15 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. július 

27. 11 óra. 

Budapest, 2021. július 21. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


