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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2021. október 20-án 

(szerdán) megtartott Médiatanács ülésről 
készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-38. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-30. és 32-38. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-38. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-38. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-38. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (1-38. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (1-38. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-38. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
részéről jelen vannak 

 dr. Varga Zalán támogatási irodavezető (1-4. pontoknál) 

 dr. Molnár Szabolcs gazdasági és vagyongazdálkodási igazgató (1-4. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 28 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4 arányú igen szavazata mellett, 

1051/2021. (X. 20.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
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MTVA-84/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának szeptember havi pénzügyi jelentése 

MTVA-87/2021. Kérelem az MTVA részére, 3 éves időtartamra VMware szoftverlicenszek és a 

működtetésükhöz szükséges hardverek beszerzésére indított közbeszerzési eljárásokat lezáró 

szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásra 

MTVA-88/2021. Kérelem az „MTVA Villamosenergia beszerzés 2022/2023” tárgyú közbeszerzési 

eljárás indításának előzetes jóváhagyására 

MTVA-89/2021. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában meghatározott – 2021. évre 

vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 

683/2021. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 

680/2021. A Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 16-án közzétett pályázati felhívásra 2021. október 4-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

681/2021. A Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. július 23-án közzétett pályázati felhívásra 2021. október 6-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

682/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 20-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

684/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

697/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezete 

698/2021. A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. május 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Roma Rádió Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

699/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. július 21-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban 

nyertes LBK Sport Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

700/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

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

nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

701/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban 

nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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685/2021. A Mátra Média Kulturális Egyesület kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az 

Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Gyöngyös 92,4 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség tekintetében 

686/2021. Az FM 4 Rádió Szolgáltató Kft. (Veszprém 95,1 MHz, Mária Rádió Völgyhíd) kérelme 

hatósági szerződése módosítása iránt 

687/2021. A Magyar Múzsa Médiaszolgáltató Kft. (Esztergom 97,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + 

Dömös 104,9 MHz, Mária Rádió Ibolya) kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

688/2021. A Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 

MHz, Mária Rádió Bakony) kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

689/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Mária Rádió Cegléd) kérelme hatósági 

szerződése módosítása iránt 

690/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Keszthely 93,4 MHz, MÁRIA RÁDIÓ HELIKON) rádiós 

médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

691/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas 97,5 MHz, 

Mária Rádió Tulipán) kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

692/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Mór 92,9 MHz, Mária Rádió Mór) rádiós médiaszolgáltató 

kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

693/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Pápa 90,8 MHz, Mária Rádió Pápa) rádiós médiaszolgáltató 

kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

694/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Pécel 91,7 MHz, Mária Rádió Rózsa) rádiós 

médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

695/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz + Sárvár 

95,2 MHz, Mária Rádió Savaria) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása 

iránt 

673/2021. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 102,6 állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű (Nyíregyháza 102,6 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. június 28. - július 4. 

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

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] - előzmény: 570/2021. számú előterjesztés 

674/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. júliusi 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a 

PENTAFON Kft. által üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 MHz) állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] - előzmény: 591/2021. számú előterjesztés 

675/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. júniusi 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése az 

INTERAX Kft. által üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] - előzmény: 568/2021. számú előterjesztés 
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676/2021. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű (Budapest 90,3 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 2021. május 24-én 

07:00-09:00 óra között közzétett „7térító” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] - előzmény: 525/2021. számú 

előterjesztés 

677/2021. Az LP Média Kft. „hatoscsatorna” állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi 

jellegű médiaszolgáltatásán 2021. július 3-án 00:30 és 01:00 óra között, valamint 23 óra 29 perces 

kezdettel sugárzott „Ahogy nő a NŐ - nőgyógyászat és szexológia” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] - előzmény: 588/2021. 

számú előterjesztés 

678/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV 2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. július 11-én sugárzott "Életmódi" című műsorszám 

hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

522/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson futó „Családi titkok” című sorozat 2021. június 30-án 

sugárzott epizódját kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs szabályok érvényesülésének vizsgálata] 

623/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, országos 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. június 18-án sugárzott „Politikai 

hobbista” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés 

d) pont érvényesülésének vizsgálata] – előzmény: 528/2021. számú előterjesztés 

679/2021. A Kő A Mezőn Nonprofit Kft. által üzemeltetett "Úgytudjuk" elnevezésű nyomtatott 

sajtótermék 2021. augusztus 8-ai számában "Szerelem a Gayer parkban" címmel megjelent 

médiatartalmat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 19. § (3) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

696/2021. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2021. január-június) 

T-14/2021. Az önszabályozó szervezetek 2021. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóinak 

elfogadása 

T-14/2/2021. Kiegészítés a T-14/2021. számú előterjesztéshez: az Önszabályozó Reklám Testület 

2021. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

T-15/2021. Az ATV Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a fogyatékossággal élő személyek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító MN/13148-

4/2021. számú hivatali határozattal szemben 

E-63/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-84/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának szeptember havi pénzügyi jelentése 

Dr. Varga Zalán ismertette a tájékoztatót. Meszleny László Médiatanács-tag megjegyezte, hogy 

indokolt lenne az állandó pályázati eljárásokban kiosztható támogatási összegek növelése, ha nem is 

reálértéken, de legalább az inflációt követő mértékben. Ezt követően a Médiatanács a tájékoztatót 

tudomásul vette. 

2. MTVA-87/2021. Kérelem az MTVA részére, 3 éves 
időtartamra VMware szoftverlicenszek és a működtetésükhöz 
szükséges hardverek beszerzésére indított közbeszerzési 
eljárásokat lezáró szerződések megkötéséhez történő 
hozzájárulásra 

Dr. Molnár Szabolcs ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 1052/2021. (X. 20.) számú döntése: az MTVA 
részére, 3 éves időtartamra VMware szoftverlicenszek és a 
működtetésükhöz szükséges hardverek beszerzésére indított 
közbeszerzési eljárásokat lezáró szerződések megkötéséhez történő 
hozzájárulásról 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának 28. § (1) b) pontja alapján hozzájárul 

az MTVA részére, 3 éves időtartamra VMware szoftverlicenszek és a működtetésükhöz szükséges 

hardverek beszerzése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőivel való 

szerződések megkötéséhez. 

3. MTVA-88/2021. Kérelem az „MTVA Villamosenergia 
beszerzés 2022/2023” tárgyú közbeszerzési eljárás 
indításának előzetes jóváhagyására 

Dr. Molnár Szabolcs ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 1053/2021. (X. 20.) számú döntése: az „MTVA 
Villamosenergia beszerzés 2022/2023” tárgyú közbeszerzési eljárás 
indításának előzetes jóváhagyásáról 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának 28. § (1) b) pontja alapján az „MTVA 

Villamosenergia beszerzése 2022/2023” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
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4. MTVA-89/2021. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a 
Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás 1.5. 
pontjában meghatározott – 2021. évre vonatkozó – 
megállapodás jóváhagyása 

Dr. Varga Zalán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4 arányú 

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

A Médiatanács 1054/2021. (X. 20.) számú döntése: az Mttv. 136. § 
(8) bekezdése alapján létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában 
meghatározott – 2021. évre vonatkozó – megállapodás megkötésére 
vonatkozó jóváhagyásról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) jóváhagyja az 

előterjesztésben foglalt mellékletet és annak függelékeit. 

5. 683/2021. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1055/2021. (X. 20.) számú döntése: a Nyíregyháza 
100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács a pályázati felhívás tervezet nyilvános meghallgatásán elhangzott javaslatok lehetőség 

szerinti figyelembe vételével, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Nyíregyháza 

100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 

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

6. 680/2021. A Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 16-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 
október 4-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1056/2021. (X. 20.) számú döntése: a Tapolca 101,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 16-án közzétett pályázati 
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felhívásra 2021. október 4-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 

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

nyilvántartásba veszi a Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

2022. március 31. napjától történő, közösségi jellegű használatára irányuló, 2021. július 16-án 

közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 

7. 681/2021. A Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. július 23-án közzétett pályázati felhívásra 
2021. október 6-án beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1057/2021. (X. 20.) számú döntése: a Veszprém 94,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. július 23-án közzétett 
pályázati felhívásra 2021. október 6-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 Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. július 23-án közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot 

benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 

8. 682/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 
szeptember 20-án beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1058/2021. (X. 20.) számú döntése: a Tatabánya 
107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. július 30-án közzétett 
pályázati felhívásra 2021. szeptember 20-án beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 

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

nyilvántartásba veszi a Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
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közösségi jellegű használatára irányuló, 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

9. 684/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1059/2021. (X. 20.) számú döntése: a Szeged 87,9 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. augusztus 4-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 

valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – az Mttv. 62. § (2) bekezdése és 

a Pályázati Felhívás 1.11.3.2. pontja alapján megállapítja, hogy az Mttv. 62. § (1) bekezdésének 

a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.  

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

10. 697/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 
felhívás tervezete 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1060/2021. (X. 20.) számú döntése: a Szeged 87,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szeged 87,9 MHz körzeti 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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11. 698/2021. A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2021. május 19-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Roma 
Rádió Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1061/2021. (X. 20.) számú döntése: a Budapest 
100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. május 19-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Roma 
Rádió Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

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

megindított pályázati eljárásban 1033/2021. (X. 13.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Roma Rádió Kft., és a PJ/14954-8/2021. iktatószámú végzésével 

megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése valamint a Pályázati 

Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés 

megkötését kezdeményezi a Roma Rádió Kft.-vel a Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Roma Rádió Kft. 2021. 

június 28-án benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

12. 699/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. július 21-én közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes LBK Sport 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1062/2021. (X. 20.) számú döntése: a Budapest 
105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 21-én közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes LBK Sport Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 
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A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban az 1034/2021. (X. 13.) 

számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az LBK Sport Kft. és 

19810-8/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 

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

foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi az LBK Sport Kft.-vel a Budapest 

105,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, az LBK Sport Kft. 2021. augusztus 31-én 

benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

13. 700/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. augusztus 4-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, 4/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 1063/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mór 89,0 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió 
Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárásban 1031/2021. (X. 13.) számú határozatával megállapította, 

hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és a 20154-4/2021.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 20351-5/2021. iktatószámú előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus 

Rádió Zrt.-vel a Mór 89,0 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 médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként. 
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14. 701/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. augusztus 4-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, 4/4 

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

hozta: 

A Médiatanács 1064/2021. (X. 20.) számú döntése: a Szekszárd 
102,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. augusztus 4-én közzétett 
pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus 
Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

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

augusztus 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1032/2021. (X. 13.) 

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

PJ/20351-4/2021. 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 Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. 2021. szeptember 8-án 

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 rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságának vételkörzet-bővítéseként 2022. március 31. napjától. 

15. 685/2021. A Mátra Média Kulturális Egyesület kérelme 
ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § 
(11) bekezdése alapján a Gyöngyös 92,4 MHz kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1065/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mátra Média 
Kulturális Egyesület kérelme ideiglenes hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Gyöngyös 92,4 
MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

A Médiatanács a Mátra Média Kulturális Egyesület médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján 2021. október 26. napjától 2021. december 24. napjáig tartó időtartamra ideiglenes 
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hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Gyöngyös 92,4 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási 

lehetőség használatára, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 

16. 686/2021. Az FM 4 Rádió Szolgáltató Kft. (Veszprém 95,1 
MHz, Mária Rádió Völgyhíd) kérelme hatósági szerződése 
módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1066/2021. (X. 20.) számú döntése: a FM 4 Rádió 
Szolgáltató Kft. (Veszprém 95,1 MHz, Mária Rádió Völgyhíd) kérelme 
hatósági szerződése módosítása iránt 

A Médiatanács a FM 4 Rádió Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával 2021. 

október 23. napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésben rögzített saját és hálózatos műsoridő 

módosításához. 

17. 687/2021. A Magyar Múzsa Médiaszolgáltató Kft. 
(Esztergom 97,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Dömös 
104,9 MHz, Mária Rádió Ibolya) kérelme hatósági 
szerződése módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1067/2021. (X. 20.) számú döntése: a Magyar Múzsa 
Médiaszolgáltató Kft. (Esztergom 97,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + 
Dömös 104,9 MHz, Mária Rádió Ibolya) kérelme hatósági szerződése 
módosítása iránt 

A Médiatanács a Magyar Múzsa Médiaszolgáltató Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az 

előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés 

elfogadásával 2021. október 23. napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Esztergom 97,4 MHz + 

Piliscsaba 104,2 MHz + Dömös 104,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 

szerződésben rögzített saját és hálózatos műsoridő, valamint a médiaszolgáltatás központi elemeinek 

módosításához. 
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18. 688/2021. A Magyarországi Mária Rádió Közhasznú 
Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz, Mária 
Rádió Bakony) kérelme hatósági szerződése módosítása 
iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1068/2021. (X. 20.) számú döntése: a Magyarországi 
Mária Rádió Közhasznú Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 
MHz, Mária Rádió Bakony) kérelme hatósági szerződése módosítása 
iránt 

A Médiatanács a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány médiaszolgáltató kérelme 

alapján, az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági 

szerződés elfogadásával hozzájárul a médiaszolgáltató Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés 5.6. pontjának módosításához. 

19. 689/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 
MHz, Mária Rádió Cegléd) kérelme hatósági szerződése 
módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1069/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Mária Rádió Cegléd) kérelme 
hatósági szerződése módosítása iránt 

A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával 2021. 

október 23. napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Cegléd 88,3 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésben rögzített saját és hálózatos műsoridő, valamint a 

médiaszolgáltatás központi elemeinek módosításához. 

20. 690/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Keszthely 93,4 
MHz, MÁRIA RÁDIÓ HELIKON) rádiós médiaszolgáltató 
kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1070/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. (Keszthely 93,4 MHz, MÁRIA RÁDIÓ HELIKON) 



 

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 

rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása 
iránt 

A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával 2012. 

október 23. napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Keszthely 93,4 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésben rögzített saját és hálózatos műsoridő 

módosításához. 

21. 691/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Monor 106,3 MHz 
+ Gyál 98,9 MHz + Dabas 97,5 MHz, Mária Rádió Tulipán) 
kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1071/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. (Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas 97,5 
MHz, Mária Rádió Tulipán) kérelme hatósági szerződése módosítása 
iránt 

A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával 2021. 

október 23. napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas 97,5 

MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésben rögzített saját és hálózatos 

műsoridő, valamint a médiaszolgáltatás központi elemeinek módosításához. 

22. 692/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Mór 92,9 MHz, 
Mária Rádió Mór) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági 
szerződése módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1072/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. (Mór 92,9 MHz, Mária Rádió Mór) rádiós 
médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával 2021. 

október 23. napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Mór 92,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésben rögzített saját és hálózatos műsoridő módosításához. 
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23. 693/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Pápa 90,8 MHz, 
Mária Rádió Pápa) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági 
szerződése módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1073/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. (Pápa 90,8 MHz, Mária Rádió Pápa) rádiós 
médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával 2021. 

október 23. napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Pápa 90,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésben rögzített saját és hálózatos műsoridő módosításához. 

24. 694/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Pécel 91,7 MHz, 
Mária Rádió Rózsa) rádiós médiaszolgáltató kérelme 
hatósági szerződése módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1074/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. (Pécel 91,7 MHz, Mária Rádió Rózsa) rádiós 
médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával 2021. 

október 23. napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Pécel 91,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésben rögzített saját és hálózatos műsoridő valamint a médiaszolgáltatás 

központi elemeinek módosításához. 

25. 695/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Szombathely 
88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz + Sárvár 95,2 MHz, Mária 
Rádió Savaria) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági 
szerződése módosítása iránt 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 1075/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. (Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz + 
Sárvár 95,2 MHz, Mária Rádió Savaria) rádiós médiaszolgáltató 
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kérelme hatósági szerződése módosítása iránt (Mária Rádió 
Frekvencia Kft. Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz + 
Sárvár 95,2 MHz hatósági szerződésének módosítása) 

A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával 2021. 

október 23. napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz + 

Sárvár 95,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésben rögzített saját 

és hálózatos műsoridejének, valamint a médiaszolgáltatás központi elemeinek módosításához. 

A Médiatanács 1076/2021. (X. 20.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. (Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz + 
Sárvár 95,2 MHz, Mária Rádió Savaria) rádiós médiaszolgáltató 
kérelme hatósági szerződése módosítása iránt (az FM 4 Rádió Kft. 
hatósági szerződésének a módosítása) 

A Médiatanács a 1066/2021. (X. 20.), 1067/2021. (X. 20.), 1068/2021. (X. 20.), 1069/2021. (X. 20.), 

1070/2021. (X. 20.), 1071/2021. (X. 20.), 1072/2021. (X. 20.), 1073/2021. (X. 20.), 1074/2021. (X. 20.) 

és 1075/2021. (X. 20.) számú döntéseire 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  

– Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz, 

– Mária Rádió Frekvencia Kft. Cegléd 88,3 MHz, 

– Mária Rádió Frekvencia Kft. Mór 92,9 MHz, 

– Mária Rádió Frekvencia Kft. Pápa 90,8 MHz, 

– Mária Rádió Frekvencia Kft. Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas 97,5 MHz, 

– Mária Rádió Frekvencia Kft. Pécel 91,7 MHz, 

– Magyar Múzsa Kft. Esztergom 97,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Dömös 104,9 MHz, 

– FM 4 Rádió Kft. Veszprém 95,1 MHz,  

– Mária Rádió Frekvencia Kft. Keszthely 93,4 MHz,  

– Mária Rádió Frekvencia Kft. Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz + Sárvár 95,2 

MHz 

médiaszolgáltatások saját műsoridejének módosulása okán, az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint. 

26. 673/2021. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 
102,6 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
(Nyíregyháza 102,6 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2021. június 28. - július 4. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] - előzmény: 570/2021. számú előterjesztés 

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

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

hozta: 
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A Médiatanács 1077/2021. (X. 20.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. által üzemeltetett Karc FM 102,6 állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Nyíregyháza 102,6 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2021. június 28-július 4. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Karc FM Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett Karc FM 102,6 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Nyíregyháza 102,6 MHz) 

közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. június 28-július 4. közötti működése során 

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

(a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt 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 az általa üzemeltetett Karc FM 102,6 

állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Nyíregyháza 102,6 MHz) közösségi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatás 2021. június 28-július 4. közötti működése során nem sértette meg az ismétlések 

saját műsoridőhöz viszonyított napi arányára vonatkozó szerződéses kötelezettségét. 

27. 674/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. júliusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a PENTAFON Kft. által 
üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] - 
előzmény: 591/2021. számú előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1078/2021. (X. 20.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. júliusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a PENTAFON Kft. 
által üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a PENTAFON Kft. az általa üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 

102,9 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. július 18-i 

adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a 

alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva 

haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni 

jogsértésektől. 
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28. 675/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. júniusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése az INTERAX Kft. által 
üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] - 
előzmény: 568/2021. számú előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1079/2021. (X. 20.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. júniusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése az INTERAX Kft. által 
üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy az INTERAX Kft. az általa üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 

88,9 MHz) állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 

június 1-jei adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az 

Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől 

számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a 

jövőbeni jogsértésektől. 

29. 676/2021. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett 
Tilos Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
(Budapest 90,3 MHz) közösségi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban 2021. május 24-én 07:00-09:00 óra 
között közzétett „7térító” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] - előzmény: 525/2021. 
számú előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1080/2021. (X. 20.) számú döntése: a Tilos Kulturális 
Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű 
körzeti vételkörzetű (Budapest 90,3 MHz) közösségi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban 2021. május 24-én 07:00-09:00 óra között 
közzétett „7térítő” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 
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9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Tilos Kulturális Alapítvány (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az 

általa üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 90,3 MHz) 

közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. május 24-én 07:00-09:00 óra között sugárzott 

műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (5) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdésének 

c) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) 

bekezdés b) pontja alapján 75.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács döntéséről tájékoztatja a Bejelentőt. 

30. 677/2021. Az LP Média Kft. „hatoscsatorna” állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatásán 2021. július 3-án 00:30 és 01:00 óra 
között, valamint 23 óra 29 perces kezdettel sugárzott „Ahogy 
nő a NŐ - nőgyógyászat és szexológia” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések 
érvényesülésének vizsgálata] - előzmény: 588/2021. számú 
előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1081/2021. (X. 20.) számú döntése: az LP Média Kft. 
„hatoscsatorna” állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
közösségi jellegű médiaszolgáltatásán 2021. július 3-án 00:30 és 
01:00 óra között, valamint 23 óra 29 perces kezdettel sugárzott 
„Ahogy nő a NŐ - nőgyógyászat és szexológia” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések 
érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt, valamint a hatósági 

ellenőrzés eredményéről a Médiaszolgáltatót. 

Budai László Médiatanács-tag elhagyta az üléstermet, így a Médiatanács létszáma 3 főre csökkent. 
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31. 678/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV 2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. július 11-én sugárzott "Életmódi" 
című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

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

3/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1082/2021. (X. 20.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. július 11-én 
sugárzott „Életmódi” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a TV2 Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett 

megsértése tárgyában a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. július 11-én 11:51:47-

től sugárzott „Életmódi” című műsorszám 11:58:00 és 12:01:43 között adásba került szegmensével 

kapcsolatban.   

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a 

műsorszámban bemutatott Euro Petrol benzinkút, étterem és pizzéria termékmegjelenítésről szóló 

megállapodás alapján szerepelt-e a műsorszámban. Ha igen, csatolja az erről szóló megállapodást, 

valamint terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

Budai László Médiatanács-tag visszatért a Médiatanács üléstermébe, így a Médiatanács létszáma 

ismét kiegészült 4 főre. 

32. 522/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson futó „Családi titkok” című sorozat 2021. 
június 30-án sugárzott epizódját kifogásoló bejelentés [a 
klasszifikációs szabályok érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1083/2021. (X. 20.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson futó „Családi titkok” című 
sorozat 2021. június 30-án sugárzott epizódját kifogásoló bejelentés 
[a klasszifikációs szabályok érvényesülésének vizsgálata] 
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A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; döntéséről 

az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

33. 623/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett 
Pesti TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. június 18-án 
sugárzott „Politikai hobbista” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés d) pont érvényesülésének vizsgálata] – előzmény: 
528/2021. számú előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1084/2021. (X. 20.) számú döntése: a Progress 
Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, 
országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 
2021. június 18-án sugárzott „Politikai hobbista” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés d) pont érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást; döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése 

alapján hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt, valamint a hatósági ellenőrzés eredményéről a 

Médiaszolgáltatót. 

34. 679/2021. A Kő A Mezőn Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
"Úgytudjuk" elnevezésű nyomtatott sajtótermék 2021. 
augusztus 8-ai számában "Szerelem a Gayer parkban" 
címmel megjelent médiatartalmat kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 19. § (3) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1085/2021. (X. 20.) számú döntése: a Kő A Mezőn 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett, „Úgytudjuk” elnevezésű, nyomtatott 
sajtótermék 2021. augusztus 8-ai számában „Szerelem a Gayer 
parkban” címmel megjelent médiatartalmat kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 19. § (3) bekezdése érvényesülésének vizsgálata] 

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

döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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35. 696/2021. A televíziókban közzétett új reklámszpotok 
(2021. január-június) 

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/4 arányú igen 

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

A Médiatanács 1086/2021. (X. 20.) számú döntése: A televíziókban 
közzétett új reklámszpotok (2021. január-június) 

A Médiatanács elfogadja A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2021. január-június) c. 

tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

36. T-14/2021. Az önszabályozó szervezetek 2021. I. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadása 
T-14/2/2021. Kiegészítés a T-14/2021. számú 
előterjesztéshez: az Önszabályozó Reklám Testület 2021. I. 
félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

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

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

A Médiatanács 1087/2021. (X. 20.) számú döntése: az Önszabályozó 
Reklám Testület 2021. I. félévi önszabályozási tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja az Önszabályozó Reklám Testület 2021. 

I. félévi önszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai 

szervezetet. 

37. T-15/2021. Az ATV Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 
fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető 
műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértését megállapító MN/13148-4/2021. számú hivatali 
határozattal szemben 

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

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

A Médiatanács 1088/2021. (X. 20.) számú döntése: az ATV Zrt. 
médiaszolgáltató fellebbezése a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértését megállapító MN/13148-4/2021. számú 
hivatali határozattal szemben 

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(elsőfokú hatóság) 2021. augusztus 10. napján kelt, MN/13148-4/2021. számú határozata ellen az 
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ATV Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú határozatot 

helybenhagyja. 

38. E-63/2021. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

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

Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 15 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. október 

26. 11 óra. 

Budapest, 2021. október 25. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
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