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A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Koltay András a Médiatanács elnöke (1-18. pontoknál) 

 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

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

határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 

1/2022. (I. 11.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-1/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás harmadik fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

T-1/2022. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 

médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos fenntartásához szükséges – 

működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2022 pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

T-2/2022. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor 

készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik 

fordulójában a bírálóbizottság összetételének módosításáról 

T-3/2022. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 

készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a 

bírálóbizottság összetételének módosításáról 

4/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívás véglegesítése 

5/2022. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2021. november 10-én közzétett pályázati felhívásra 2021. december 

20-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

6/2022. 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 

7/2022. A Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

8/2022. A Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

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

eljárás eredményének megállapítása 

9/2022. Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

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

eredményének megállapítása 

10/2022. 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 

1/2022. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 1-jén sugárzott "Balatoni 
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5letek - Csodahelyek Zamárdiban és környékén" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 

31. § (1) bekezdés b) pontjának megsértése] – előzmény: 743/2021. számú előterjesztés 

2/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi 

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

Best Radio Kft. által üzemeltetett 88,9 BestFM (Zalaegerszeg 88,9 MHz) és 100,7 BEST FM (Eger 

100,7 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásokon] – előzmény: 

782/2021. számú előterjesztés 

3/2022. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 100,7 állandó megnevezésű, helyi 

vételkörzetű (Nagykanizsa 100,7 MHz) és Karc FM 100,2 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű 

(Szeged 100,2 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatások 2021. november 29 - december 5. közötti 

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

megsértése] 

E-1/2022. A román médiahatóságnak az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató Prime 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. augusztus 23-án 17 órakor sugárzott "A hegyi 

doktor újra rendel" című műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

E-2/2022. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

E-3/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. december hónapban 

E-4/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. december hónapban 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-1/2022. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2021 pályázati eljárás harmadik fordulójában 
beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

Vas Imre ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 

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

A Médiatanács 2/2022. (I. 11.) számú döntése: a KMUSZ2021 
pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi 

pályázatokat érvénytelenség miatt kizárja: 
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iktatószám: MA- 

KMUSZ2021- 

…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

44 DS Média Kft. DSTV Dunaújváros Televízió 

46 Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
HAJDÚSZOBOSZLÓI  

VÁROSI TELEVÍZIÓ 

51 
Kistelek Város Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 

KISTELEK VÁROSI  

TELEVÍZIÓ 

54 CUTTINGROOM Bt. Gólya TV 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés 

mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 

összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 

kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 

KMUSZ2021- 

…/2021. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

14 Mária Rádió Frekvencia Kft. Mária Rádió Helikon 336 705 

31 Mosoly Média Nonprofit Kft. Rádió Smile 771 200 

35 MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. 90.9 Jazzy Rádió 1 036 000 

38 Csillagpont Rádió Alapítvány Csillagpont Rádió 1 664 614 

40 
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió (Miskolc) 3 300 000 

41 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió 3 873 520 

47 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió 1 100 000 

48 
Mezőtúri Közművelődési és Sport  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőtúri Városi Televízió 607 387 

49 Csoboth Zoltán Városi TV Mohács 3 825 400 

9 db a megítélt támogatás összesen: 16.514.826 Ft 
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3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés 

mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az 

alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

KMUSZ2021- 

…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

16 Balaton Rádió Kft. Balaton Rádió 

28 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió TV Dunántúl 

32 Regionális Televízió Esztergom Kft. Régió Tv Esztergom 

45 RÁDIÓ HORIZONT Kft. RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS 

50 LP Média Kft. "hatoscsatorna" 

52 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV 

53 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárásban fel nem használt 7.565 Ft keretösszeg 

felhasználásáról a későbbiekben dönt. 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda 

vezetőjét, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik 

fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, 

 a pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére 

nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot. 

 a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF 14.2. és 

14.4. pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 banki 

napon belül intézkedjen. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2021. december 9-ei ajánlása 
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2. T-1/2022. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 
jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 
médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos fenntartásához 
szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek 
támogatására meghirdetett REZSI2022 pályázati eljárás 
bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

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

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

A Médiatanács 3/2022. (I. 11.) számú döntése: a REZSI2022 
pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos 

fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett 

REZSI2022 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi 

személyeket választja meg: 

REZSI2022 

dr. Őszy Tamás 

dr. Kollai Márk 

dr. Lupkovics Gábor 

dr. Rékási Róbert Pál 

Vas Imre 

A Médiatanács a REZSI2022 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére dr. Őszy Tamást 

választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2022. január 11-étől 2022. 

augusztus 31-éig tart. 

2. 

A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon 

belül kerül kifizetésre. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának 

vezetőjét, hogy 

1. döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 
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2. a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint 

kösse meg, 

3. 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 

3. T-2/2022. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 
magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett 
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában a bírálóbizottság összetételének módosításáról 

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

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

A Médiatanács 4/2022. (I. 11.) számú döntése: a 
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a 
bírálóbizottság összetételének módosításáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 

magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban a beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság elnöki 

tisztségét betöltő dr. Kamondi Mónikával fennálló megbízási szerződést felmondja. 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 

magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatokat értékelő 

bírálóbizottság elnökévé Jenik Pétert megválasztja. 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 

magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatokat értékelő 

bírálóbizottság tagjává dr. Kéringer Szabolcsot megválasztja. 

4. 

A bírálóbizottsági elnök és tag megbízatásának időbeli hatálya 2022. január 11-től 2022. március 31-

éig tart. 

5. 

A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját a negyedik fordulóban feladatvégzés esetén 

bruttó 450.000 Ft-ban állapítja meg. 

6. 

A Médiatanács a bírálóbizottsági tag megbízási díját a negyedik fordulóban feladatvégzés esetén 

bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és tag megbízási díja a negyedik forduló teljesítés igazolását követő 15 

munkanapon belül kerül kifizetésre. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának 

vezetőjét, hogy 

– a dr. Kamondi Mónikával fennálló megbízási szerződést mondja fel, 

– döntéséről értesítse a negyedik fordulóra megválasztott bírálóbizottsági elnököt és tagot, 

– a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint 

kösse meg, 

– 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság módosult összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 

4. T-3/2022. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve 
televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati 
eljárás negyedik fordulójában a bírálóbizottság 
összetételének módosításáról 

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

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

A Médiatanács 5/2022. (I. 11.) számú döntése: a TVÁLLANDÓ2021 
pályázati eljárás negyedik fordulójában a bírálóbizottság 
összetételének módosításáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziós közéleti magazinműsor, illetve 

televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett 

TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban a beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagi 

tisztségét betöltő dr. Kamondi Mónikával fennálló megbízási szerződést felmondja. 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziós közéleti magazinműsor, illetve 

televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett 

TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatokat értékelő 

bírálóbizottság tagjává dr. Kéringer Szabolcsot megválasztja. 

3. 

A bírálóbizottsági tag megbízatásának időbeli hatálya 2022. január 11-től 2022. április 30-áig tart. 

4. 

A Médiatanács a bírálóbizottsági tag megbízási díját a negyedik fordulóban feladatvégzés esetén 

bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. 

A bírálóbizottsági tag megbízási díja a negyedik forduló teljesítés igazolását követő 15 munkanapon 

belül kerül kifizetésre. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának 

vezetőjét, hogy 

– a dr. Kamondi Mónikával fennálló megbízási szerződést mondja fel, 

– döntéséről értesítse a negyedik fordulóra megválasztott bírálóbizottsági tagot, 
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– a megbízási szerződést és összeférhetetlenségi nyilatkozatot az elfogadottak szerint kösse 

meg, 

– 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság módosult összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 

5. 4/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
pályázati felhívás véglegesítése 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 6/2022. (I. 11.) számú döntése: Szombathely 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja egy Szombathely telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás végleges szövegét, 

és azt honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Szombathely max. 1 km sugarú kör  

6. 5/2022. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. november 10-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. december 20-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 7/2022. (I. 11.) számú döntése: a Szeged 87,9 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. november 10-én 
közzétett pályázati felhívásra 2021. december 20-án beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2021. november 10-én közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján – az 

előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – hiánypótlásra hívja fel a Pályázati 

Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. pályázót. 
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7. 6/2022. 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, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 8/2022. (I. 11.) 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. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű, legkorábban 2022. április 18. napjától történő használatára 2021. október 

22-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 2021. december 1-jén pályázati 

ajánlatot benyújtó ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázót. 

8. 7/2022. A Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 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, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 9/2022. (I. 11.) számú döntése: a Székesfehérvár 
99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi 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 Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati 

eljárás eredményes. 

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

Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 

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

Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a Radio Plus Kft. pályázó. 
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3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Radio Plus Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére 

irányuló eljárást.  

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

9. 8/2022. A Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 10/2022. (I. 11.) számú döntése: a Tatabánya 102,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi 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 a honlapján és 

hirdetményi úton 2021. október 8-án közzétett, Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

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

102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. 

pontja alapján a Radio Plus Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Radio Plus Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére 

irányuló eljárást.  

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

10. 9/2022. Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. 
szeptember 21-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 11/2022. (I. 11.) számú döntése: Törökszentmiklós 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
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használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

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

eljárás eredményes. 

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

Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.12.3.3. és 1.12.3.5. 

pontja alapján a RÁDIÓ HORIZONT Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a RÁDIÓ HORIZONT Kft. Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós 

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

ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított RÁDIÓ HORIZONT 

Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást. 

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

A Médiatanács 12/2022. (I. 11.) számú döntése: Törökszentmiklós 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. szeptember 21-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
(frekvenciatervezésre felkérés) 

1. A Médiatanács 11/2022. (I. 11.) számú határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése 

és a Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

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

alapján felkéri a Hivatalt a RÁDIÓ HORIZONT Kft. által 2021. november 4-én benyújtott 

pályázati ajánlata szerinti Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

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

határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott 

telephelyen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás 

fogalmának megfelelő vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 30 (harminc) nap. 
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11. 10/2022. 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, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 13/2022. (I. 11.) 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 2022. február 23. napjától 2022. április 23. 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. 

12. 1/2022. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton 
Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 
1-jén sugárzott "Balatoni 5letek - Csodahelyek Zamárdiban 
és környékén" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának megsértése] – 
előzmény: 743/2021. számú előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 14/2022. (I. 11.) számú döntése: a Trial Média Kft. 
által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
augusztus 1-jén sugárzott „Balatoni5letek – Csodahelyek Zamárdiban 
és környékén” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § 
(1) bekezdés b) pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Trial Média Kft. médiaszolgáltató a Balaton Televízió állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 1-jén 

sugárzott „Balatoni5letek – Csodahelyek Zamárdiban és környékén” című műsorszám közzétételekor 

egy alkalommal megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontját, ezért  

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 50.000 Ft bírsággal 

sújtja; 
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2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 20.000 Ft 

bírság megfizetésére kötelezi. 

13. 2/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Best Radio Kft. által 
üzemeltetett 88,9 BestFM (Zalaegerszeg 88,9 MHz) és 100,7 
BEST FM (Eger 100,7 MHz) állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásokon] – előzmény: 
782/2021. számú előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 15/2022. (I. 11.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Best Radio Kft. által 
üzemeltetett 88,9 – BestFM (Zalaegerszeg 88,9 MHz) és 100,7 – 
BEST FM (Eger 100,7 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatásokon] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Best Radio Kft. az általa üzemeltetett 88,9 – BestFM 

(Zalaegerszeg 88,9 MHz) és 100,7 – BEST FM (Eger 100,7 MHz) állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatások 2021. szeptember 1-jei, illetve 11-i adásnapján megsértette 

az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) 

pontja alapján (médiaszolgáltatásonként 20.000 – 20.000,- Ft) összesen 40.000 Ft bírsággal sújtja. 

14. 3/2022. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 
100,7 állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Nagykanizsa 
100,7 MHz) és Karc FM 100,2 állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz), közösségi jellegű 
médiaszolgáltatások 2021. november 29 - december 5. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdés vélelmezett 
megsértése] 

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

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

hozta: 
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A Médiatanács 16/2022. (I. 11.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. által üzemeltetett Karc FM 100,7 állandó megnevezésű, helyi 
vételkörzetű (Nagykanizsa 100,7 MHz) és Karc FM 100,2 állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz), közösségi 
jellegű médiaszolgáltatások 2021. november 29 – december 5. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Karc FM Média Kft. médiaszolgáltatóval 

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

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Karc FM 100,7 állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű (Nagykanizsa 100,7 MHz) és Karc FM 100,2 állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatások 2021. november 29 – 

december 5. közötti adáshetén történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

15. E-1/2022. A román médiahatóságnak az SC CEE 
BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató Prime állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. augusztus 23-án 
17 órakor sugárzott "A hegyi doktor újra rendel" című 
műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

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

16. E-2/2022. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

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

17. E-3/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 
jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2021. 
december hónapban 

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

18. E-4/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. december hónapban 

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

Dr. Koltay András az ülést 11 óra 32 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. január 

18. 11 óra. 

Budapest, 2022. január 12. 
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A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


