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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2021. december 14-én 
(kedden) megtartott Médiatanács ülésről 

készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Budai László soros elnöki tisztséget ellátó Médiatanács-tag (1-28. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-28. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-28. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-28. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-28. pontoknál) 

 dr. Bánffy Csilla főosztályvezető-helyettes (1-28. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (1-28. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-28. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
részéről jelen van 

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

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Budai László 9 óra 23 perckor megnyitotta, és megállapította annak határozatképességét. 

Budai László, Szadai Károly, Aranyosné dr. Börcs Janka, dr. Andrássy György és dr. Bánffy Csilla 

elektronikus úton, videókonferencia keretében vettek részt a Médiatanács ülésén. A Médiatanács a 
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jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú igen szavazata mellett, 1247/2021. (XII. 14.) számon az alábbi 

előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-100/2021. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 

MTVA-101/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának november havi pénzügyi jelentése 

846/2021. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezete 

853/2021. A Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

836/2021. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2021. szeptember 20-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

850/2021. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használatára 2021. október 22-én közzétett pályázati felhívásra 2021. 

december 1-jén beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

842/2021. A Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

november 29-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

837/2021. Az Esztergom 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

838/2021. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás lezárása 

839/2021. A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

847/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. szeptember 17-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

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

lezárása 

840/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

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

lezárása 

843/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

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

nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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844/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

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

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

845/2021. A PENTAFON Kft. (Dunaújváros 102,9 MHz, Rádió 24) rádiós médiaszolgáltató kérelme 

hatósági szerződése módosítása iránt 

848/2021. 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 

849/2021. A VLNC FM Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 

852/2021. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 

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

vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárás lezárása II. 

829/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M1 állandó megnevezésű, 

közszolgálati médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 17-én 17:17:19 és 17:57:43 óra között közzétett 

„Most” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdése c) pontjának megsértése] – előzmény: 716/2021. számú előterjesztés 

830/2021. A Hír TV Zrt. által HÍR TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi 

jellegű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 20-án 15:32:50 és 16:54:05 óra között és a Karc FM 

Média Kft. által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 20-án 16:07:57 és 17:52:58 óra között sugárzott "Paláver" 

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

pontjának vélelmezett megsértése] 

831/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi 

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

megsértése a TELEKOM Kft. által üzemeltetett Rádió 88 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Szeged 95,4 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

832/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi 

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

megsértése a Paks FM Kft. által üzemeltetett PAKS FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű Paks 

96,3 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

833/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi 

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

megsértése a Veszprém Rádió Kft. által üzemeltetett Méz Rádió állandó megnevezésű kereskedelmi 

jellegű (Veszprém 103,1 MHz) médiaszolgáltatáson] 

834/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Duna állandó megnevezésű, 

közszolgálati médiaszolgáltatáson 2021. október 31-én 19 óra 51 perctől sugárzott "Vágy és vezeklés" 

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

érvényesülésének vizsgálata] 

835/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL-Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2021. október 14-én 20:00 és 21:15 óra között sugárzott "Keresztanyu" című műsorszám "Vérre menő 
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játék (2. évad - 48. rész)" című epizódját kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések 

érvényesülésének vizsgálata] 

841/2021. A magyar rádiók zenei repertoárja és a zenei toplisták 2020-ban a rádiók sugárzási adatai, 

a YouTube és a Spotify játszási listái alapján 

E-73/2021. A román médiahatóságnak az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató 

Mozi+ állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. július 9-én 21:10 és 23:20 között közzétett 

„Overlord” című műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

E-74/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. november) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-100/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. 
kérelme 

Dr. Varga Zalán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú 

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

A Médiatanács 1248/2021. (XII. 14.) számú döntése: a 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított OMEGA KREATÍV Bt. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1161/2017. (X. 31.) számú döntésével az 

általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok 

további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs 

TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. „Bab Berci kalandjai” című, MA-

DARGAYATTILA2017-10/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata vonatkozásában a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a befejezési és 

átadási határidő 2022. november 30-ára, a beszámolási határidő 2022. december 31-ére és a 

bemutatási határidő 2023. június 30-ára történő módosításához, azzal hogy felhívja a 

kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási irodájának 

vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés 

keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 

munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 

2. MTVA-101/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának november havi pénzügyi jelentése 

Dr. Varga Zalán ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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3. 846/2021. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
pályázati felhívás tervezete 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1249/2021. (XII. 14.) számú döntése: Szombathely 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Szombathely telephelyű kisközösségi 

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

honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Szombathely max. 1 km sugarú kör  

4. 853/2021. A Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1250/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Vác 87,9 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Vác 87,9 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

5. 836/2021. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. 
szeptember 20-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

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

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

döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 1251/2021. (XII. 14.) számú döntése: Mezőtúr 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. szeptember 20-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

1. Tekintettel arra, hogy a Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség elvi használatára 2021. szeptember 20-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban benyújtott valamennyi pályázati ajánlat alakilag 

érvénytelen, a Médiatanács az Mttv. 62. § (2) bekezdése és a Mezőtúr telephelyű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára kiírt pályázati felhívás 

1.12.3.2. 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. 

A Médiatanács 1252/2021. (XII. 14.) számú döntése: Mezőtúr 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. szeptember 20-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása (felkérés pályázati felhívás 
tervezet kidolgozására) 

A Médiatanács felkéri a Hivatalt egy Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetére vonatkozó előterjesztés 

kidolgozására. 

6. 850/2021. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2021. október 22-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1253/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Nyíregyháza 
100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. október 22-én 
közzétett pályázati felhívásra 2021. december 1-jén beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2021. október 22-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 ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázót. 
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7. 842/2021. A Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel 
történő használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. november 29-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1254/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Nyíregyháza 
91,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. október 15-én 
közzétett pályázati felhívásra 2021. november 29-én beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

nyilvántartásba veszi a Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

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

felhívásra 2021. november 29-én pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. pályázót. 

8. 837/2021. Az Esztergom 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. október 15-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1255/2021. (XII. 14.) számú döntése: az Esztergom 
92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. október 15-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

hirdetményi úton 2021. október 15-én közzétett, az Esztergom 92,5 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő közösségi 

jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

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

pontja alapján a Katolikus Rádió Zrt. pályázó. 
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3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Esztergom 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként 

ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Katolikus Rádió Zrt. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére 

irányuló eljárást.  

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

9. 838/2021. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1256/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Balatonfüred 
96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. október 8-án közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

hirdetményi úton 2021. október 8-án közzétett, a Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő közösségi 

jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

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

pontja alapján a Karc FM Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként 

ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére 

irányuló eljárást.  

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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10. 839/2021. A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1257/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Győr 88,1 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

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

hirdetményi úton 2021. október 8-án közzétett, a Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő közösségi jellegű 

használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Győr 88,1 

MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 

1.12.3.4. pontja alapján a Karc FM Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként 

ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére 

irányuló eljárást.  

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

11. 847/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. szeptember 17-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, 3/3 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 1258/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Kaposvár 
97,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 17-én közzétett 
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pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM 
Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása (Karc FM Média Kft. - Kaposvár 97,5 MHz) 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 2021. 

szeptember 17-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1190/2021. (XI. 23.) 

számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és a 

23985-4/2021. 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 

Karc FM Média Kft.-vel a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használata tekintetében, a Karc FM Média Kft. 2021. október 20-án benyújtott 

pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, jóváhagyva a Karc FM Média Kft. Pécs 94,6 MHz + 

Siklós 88,6 MHz + Szigetvár 98,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-

bővítését a Kaposvár 97,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal.  

A Médiatanács 1259/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Kaposvár 
97,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 17-én közzétett 
pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM 
Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása (Karc FM Média Kft.- Budapest 95,3 MHz) 

A Médiatanács a 1258/2021. (XII. 14.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi a Karc FM Média 

Kft. Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

fennálló hatósági szerződésének módosítását, a hálózatba kapcsolódó Pécs 94,6 MHz + Siklós 88,6 

MHz + Szigetvár 98,9 MHz médiaszolgáltatás vételkörzetének bővülése okán, az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint. 

12. 840/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. július 30-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, 3/3 

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

hozta: 

A Médiatanács 1260/2021. (XII. 14.) számú döntése: a 
Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 
július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 2021. július 

30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1176/2021. (XI. 16.) számú 

határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., és a 

20640-8/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – a 

21512-9/2021. iktatószámú előterjesztés mellékletében foglaltak szerint, az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 

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

(szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel a pályázati ajánlatban 

foglaltaknak megfelelően, a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Karc FM Média Kft. Budapest 95,3 

MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Székesfehérvár 106,6 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsággal. 

13. 843/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2021. július 30-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, 3/3 

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

hozta: 

A Médiatanács 1261/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Dunaújváros 
99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 2021. július 

30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1178/2021. (XI. 16.) számú 

határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., és a 

22120-8/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 

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

szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel, a pályázati 

ajánlatban foglaltaknak megfelelően a Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, egyúttal jóváhagyva a Karc FM Média Kft. 

Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Dunaújváros 99,1 

MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal. 
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14. 844/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. július 30-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, 3/3 

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

hozta: 

A Médiatanács 1262/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Tatabánya 
107,0 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 2021. július 

30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban az 1177/2021. (XI. 16.) számú 

határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és a 

21512-8/2021. 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 

Karc FM Média Kft.-vel,a 2021. szeptember 20-án benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak 

megfelelően, a Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Karc FM Média Kft. Budapest 95,3 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Tatabánya 107,0 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultsággal. 

15. 845/2021. A PENTAFON Kft. (Dunaújváros 102,9 MHz, 
Rádió 24) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági 
szerződése módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1263/2021. (XII. 14.) számú döntése: a PENTAFON 
Kft. (Dunaújváros 102,9 MHz, Rádió 24) rádiós médiaszolgáltató 
kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

A Médiatanács döntéshozatalának napjával, a PENTAFON Kft. Médiaszolgáltató 2021. november 17-

én érkezett kérelmében foglaltaknak megfelelően hozzájárul a Dunaújváros 102,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződés módosításához, az előterjesztés 1. 

számú mellékletében foglaltak szerint. 
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16. 848/2021. 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, 3/3 

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

hozta: 

A Médiatanács 1264/2021. (XII. 14.) 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. december 25. napjától 2022. február 22. napjáig tartó időtartamra ideiglenes 

hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Gyöngyös 92,4 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási 

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

17. 849/2021. A VLNC FM Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése 
szerinti kérelme 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 1265/2021. (XII. 14.) számú döntése: a VLNC FM 
Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme (VLNC FM 
Rádió Kft. – Székesfehérvár 101,8 MHz és Velence Meleg-hegy 90,4 
MHz) 

1. A Médiatanács a VLNC FM Rádió Kft. 2021. november 22. napján érkezett kérelmére az Mttv. 

64. § (4) bekezdése alapján, az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű 

módosított hatósági szerződéstervezet elfogadásával – a kérelemben foglaltaktól részben 

eltérő feltételekkel –, hozzájárul a médiaszolgáltató Székesfehérvár 101,8 MHz helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságának a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-bővítéséhez 2022. január 

1. napjával.  

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

foglaltak szerint tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 1266/2021. (XII. 14.) számú döntése: a VLNC FM 
Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme (Best Radio Kft. 
– Budapest 99,5 MHz) 

A Médiatanács az 1265/2021. (XII. 14.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi a Best Radio Kft. 

Budapest 99,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló 
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hatósági szerződésének módosítását, a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás vételkörzetének 

bővülése okán, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

18. 852/2021. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és 
rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 
22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárás lezárása II. 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1267/2021. (XII. 14.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) 
tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárás lezárása 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, 

hogy a médiaszolgáltató a 2021. január 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét ismételten megsértette, és ezért az Mttv. 

187. § (1)-(4) bekezdése alapján 1.243.875,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a 

PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 80.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltatót ismételten felszólítja, hogy a 2021. év 

január 1. – május 31. közötti időszakra vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen 

eleget. 

19. 829/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett M1 állandó megnevezésű, közszolgálati 
médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 17-én 17:17:19 és 
17:57:43 óra között közzétett „Most” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdése c) pontjának megsértése] – előzmény: 
716/2021. számú előterjesztés 

Dr. Bánffy Csilla ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács tagjai részletesen 

megvitatták az előterjesztésben foglaltakat, majd Budai László soros elnök javaslatot tett a napirendi 

pont elnapolására. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú igen szavazata mellett az 

előterjesztés napolásáról döntött. 
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20. 830/2021. A Hír TV Zrt. által HÍR TV állandó megnevezésű, 
országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 20-án 15:32:50 és 
16:54:05 óra között és a Karc FM Média Kft. által 
üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
szeptember 20-án 16:07:57 és 17:52:58 óra között sugárzott 
"Paláver" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

Dr. Bánffy Csilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú 

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

hozta: 

A Médiatanács 1268/2021. (XII. 14.) számú döntése: a HírTV Zrt. 
által üzemeltetett HÍR TV állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
szeptember 20-án 15:32:50 és 16:54:05 óra között és a Karc FM 
Média Kft. által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
szeptember 20-án 16:07:57 és 17:52:58 óra között sugárzott 
„Paláver” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett 
megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a HírTV Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 

9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának egy alkalommal történt vélelmezett 

megsértése tárgyában a HÍR TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 20-án 15:32:50 és 16:54:05 óra között sugárzott „Paláver” 

című műsorszámmal kapcsolatban. 

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

elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

A Médiatanács 1269/2021. (XII. 14.) számú döntése: a HírTV Zrt. 
által üzemeltetett HÍR TV állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
szeptember 20-án 15:32:50 és 16:54:05 óra között és a Karc FM 
Média Kft. által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
szeptember 20-án 16:07:57 és 17:52:58 óra között sugárzott 
„Paláver” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett 
megsértése] 
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A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a Karc FM Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a Karc FM állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 20-án 

16:07:57 és 17:52:58 óra között sugárzott „Paláver” című műsorszámmal kapcsolatban. 

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

elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

21. 831/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a TELEKOM Kft. 
által üzemeltetett Rádió 88 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Szeged 95,4 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

Dr. Bánffy Csilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú 

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

A Médiatanács 1270/2021. (XII. 14.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. októberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
TELEKOM Kft. által üzemeltetett Rádió 88 állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Szeged 95,4 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

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

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

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Rádió 88 állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Szeged 95,4 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. október 11-i 

adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az 

üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

22. 832/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Paks FM Kft. 
által üzemeltetett PAKS FM állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű Paks 96,3 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

Dr. Bánffy Csilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú 

igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1271/2021. (XII. 14.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. októberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Paks 
FM Kft. által üzemeltetett PAKS FM állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Paks 96,3 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Paks FM Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

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

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett PAKS FM állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű (Paks 96,3 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. október 2-i 

adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az 

üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

23. 833/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Veszprém 
Rádió Kft. által üzemeltetett Méz Rádió állandó 
megnevezésű kereskedelmi jellegű (Veszprém 103,1 MHz) 
médiaszolgáltatáson] 

Dr. Bánffy Csilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú 

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

A Médiatanács 1272/2021. (XII. 14.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. októberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
Veszprém Rádió Kft. által üzemeltetett Méz Rádió állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Veszprém 103,1 MHz) 
médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Veszprém Rádió Kft. médiaszolgáltatóval 

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

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Méz Rádió állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Veszprém 103,1 MHz) médiaszolgáltatás 2021. október 20-i 

adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az 

üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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24. 834/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett Duna állandó megnevezésű, közszolgálati 
médiaszolgáltatáson 2021. október 31-én 19 óra 51 perctől 
sugárzott "Vágy és vezeklés" című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Bánffy Csilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú 

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

A Médiatanács 1273/2021. (XII. 14.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Duna állandó 
megnevezésű, közszolgálati médiaszolgáltatáson 2021. október 31-
én 19 óra 51 perctől sugárzott „Vágy és vezeklés” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben és az Mttv. 

145. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja döntéséről a Bejelentőt, valamint a bejelentésről és a 

vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Médiaszolgáltatót. 

25. 835/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL-Klub 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. október 
14-én 20:00 és 21:15 óra között sugárzott "Keresztanyu" 
című műsorszám "Vérre menő játék (2. évad - 48. rész)" 
című epizódját kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Bánffy Csilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú 

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

A Médiatanács 1274/2021. (XII. 14.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2021. október 14-én 20:00 és 21:15 óra között 
sugárzott „Keresztanyu” című műsorszám „Vérre menő játék (2. évad 
- 48. rész)” című epizódját 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. 
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26. 841/2021. A magyar rádiók zenei repertoárja és a zenei 
toplisták 2020-ban a rádiók sugárzási adatai, a YouTube és a 
Spotify játszási listái alapján 

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 arányú igen 

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

A Médiatanács 1275/2021. (XII. 14.) számú döntése: a magyar rádiók 
zenei repertoárja és a zenei toplisták 2020-ban a rádiók sugárzási 
adatai, a YouTube és a Spotify játszási listái alapján 

A Médiatanács elrendeli A magyar rádiók zenei repertoárja és a zenei toplisták 2020-ban a rádiók 

sugárzási adatai, a YouTube és a Spotify játszási listái alapján internetes publikációját. 

27. E-73/2021. A román médiahatóságnak az SC CEE 
BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató Mozi+ állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. július 9-én 21:10 
és 23:20 között közzétett „Overlord” című műsorszámmal 
kapcsolatos tájékoztató levele 

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

28. E-74/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. 
november) 

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

Budai László az ülést 11 óra 44 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. december 

21. 11 óra. 

Budapest, 2021. december 15. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Budai László s. k. 

soros elnöki tisztséget ellátó Médiatanács-tag 


