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H A T Á R O Z A T  
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) az AURIS 
MÉDIA Kft.-vel (5350 Tiszafüred, Nyúl út 29., továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben 
lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 
88.7 MHz, 89.2 MHz Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tiszafüred 88,7 MHz 
+ Abádszalók 89,2 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatásban a 2018. július 23-29. közötti 
adáshéten hét alkalommal megsértette az egész órától egész óráig tartó időszakon belül 
tizenkét perc hosszúságban sugározható reklámok időtartamára vonatkozó törvényi 
rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót 
 

21.000,- Ft, azaz huszonegyezer forint bírsággal sújtja. 
 
A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni 
a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú 
pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 
Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap 
után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes 
teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az 
adóhatóság útján érvényesíti. 
 
E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 
Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A 
Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke 
pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 
10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. 
Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 
5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A 
Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól 
számított negyven napon belül bírálja el. 
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I N D O K O L Á S  
 
A Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 100. § (1) bekezdésében és a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint – hivatalból – hatósági ellenőrzést folytatott le a 
Médiaszolgáltató 88.7 MHz, 89.7 MHz Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Tiszafüred 88,7 MHz + Abádszalók 89,2 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatásának 2018. 
július 23-29. között sugárzott műsorával kapcsolatban, amelynek során felmerült az Mttv. 35. 
§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. 
 
A Hivatal az Ákr. 104. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 184. § (1) bekezdésének cg) 
pontjában foglalt hatáskörében 2018. szeptember 14. napján – hivatalból – közigazgatási 
hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben. A Hivatal az Ákr. 104. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján az MN/22836-5/2018. ügyiratszámú végzésében (a 
továbbiakban: Végzés) értesítette a Médiaszolgáltatót az eljárás megindításáról, továbbá a 
hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozattételi jogosultságáról és az Ákr. 33. §-a szerinti az iratbetekintési lehetőségéről.  
 
A Hivatal továbbá határidő tűzésével kötelezte a Médiaszolgáltatót arra, hogy nyilatkozzon 
és szolgáltasson adatot a vélelmezett jogsértés elkövetésének idején érvényben volt 
reklámtarifa táblázatáról, és nyilatkozzon a vizsgált reklámok értékesítéséből befolyt 
összegről. 
 
Az Mttv. 144. §-a értelmében a Médiatanács és a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az Ákr. 143. § (3) bekezdésének b) pontja 
szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni. 
 
A postai tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató az eljárás megindításáról értesítő, 
adatszolgáltatásra kötelező Végzést 2018. szeptember 20. napján átvette, nyilatkozata 2018. 
október 2. napján érkezett meg a Hivatalhoz. 
 
Nyilatkozatában előadta, hogy a Végzésről történt tudomásszerzését követően megvizsgálta 
a belső adminisztrációs folyamatait, és arra a megállapításra jutott, hogy a reklámidő-
túllépés belső adminisztrációs hiba következménye, ugyanis a reklámblokkoknak a helyi 
sávban 10-12 óra között elosztva kellett volna megjelenni, viszont az összes blokk (3 db) a 
10:00-12:00 óra közötti idősáv első műsorórájába csúszott, miközben a második műsoróra 
üres volt. Ebből adódott, hogy abban az órában túllépte a reklámidőt. 
 
Üzleti titok  
 
A Hivatal a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét 
rögzítő vizsgálati jelentés megállapításai és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az 
alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: 
 
A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 88.7 MHz, 89.2 MHz Rádió 1 csatornán 
2018. július 23-án (1 esetben) 4 perc 15 másodperccel, július 24-én (1 esetben) 2 perc 44 
másodperccel, július 25-én (1 esetben) 1 perc 35 másodperccel, július 26-án (1 esetben) 3 
perc 17 másodperccel, július 27-én (1 esetben) 2 perc 33 másodperccel, július 28-án (1 
esetben) 2 perc 11 másodperccel és július 29-én (1 esetben) 2 perc 41 másodperccel, 
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összesen 19 perc 26 másodperccel túllépte az Mttv. szerint óránként reklámra fordítható 
legfeljebb 12 percet, az alábbi táblázatban foglaltak szerint. 
 

Dátum Reklám 
Kezdete 

(óó:pp:mp) 
Vége 

(óó:pp:mp) 
Időtartama 
(óó:pp:mp) 

túllépés időtartama 
(óó:pp:mp) 

2018-07-23 reklám 10:01:16 10:06:39 00:05:23  

2018-07-23 reklám 10:39:37 10:45:00 00:05:23  

2018-07-23 reklám 10:54:30 10:59:59 00:05:29  

összesen: 00:16:15 00:04:15 

2018-07-24 reklám 10:02:23 10:07:16 00:04:53  

2018-07-24 reklám 10:35:18 10:40:00 00:04:42  

2018-07-24 reklám 10:54:50 10:59:59 00:05:09  

összesen: 00:14:44 00:02:44 

2018-07-25 reklám 11:07:05 11:12:27 00:05:22  

2018-07-25 reklám 11:45:43 11:50:55 00:05:12  

2018-07-25 reklám 11:55:13 11:58:14 00:03:01  

összesen: 00:13:35 00:01:35 

2018-07-26 reklám 10:00:09 10:04:56 00:04:47  

2018-07-26 reklám 10:33:44 10:38:35 00:04:51  

2018-07-26 reklám 10:54:20 10:59:59 00:05:39  

összesen: 00:15:17 00:03:17 

2018-07-27 reklám 10:03:51 10:09:05 00:05:14  

2018-07-27 reklám 10:39:55 10:43:56 00:04:01  

2018-07-27 reklám 10:54:41 10:59:59 00:05:18  

összesen: 00:14:33 00:02:33 

2018-07-28 reklám 10:00:05 10:05:06 00:05:01  

2018-07-28 reklám 10:37:06 10:41:18 00:04:12  

2018-07-28 reklám 10:55:01 10:59:59 00:04:58  

összesen: 00:14:11 00:02:11 

2018-07-29 reklám 10:00:04 10:05:15 00:05:11  

2018-07-29 reklám 10:35:40 10:40:21 00:04:41  

2018-07-29 reklám 10:55:10 10:59:59 00:04:49  

összesen: 00:14:41 00:02:41 

reklámidő-túllépés összesen: 19 perc 26 másodperc 
 

A Hivatal a fenti adatok alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a jelzett 
időpontokban sugárzott reklámok tekintetében hét alkalommal megsértette az Mttv. 35. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezést, amely szerint: 
„A lineáris médiaszolgáltatásban közzétett reklámok időtartama egyetlen, egész órától egész 
óráig tartó időszakon belül sem haladhatja meg a tizenkét percet, beleértve az osztott 
képernyős reklámot, a virtuális reklámot valamint – a (2) bekezdés e) pontjában foglalt 
kivétel mellett – a más médiaszolgáltatás műsorszámainak népszerűsítését.” 
 
Az Mttv. 35. § (1) bekezdésének megsértésével kapcsolatos adatokat a jelen határozat 
melléklete részletesen tartalmazza. A határozat melléklete jelen határozat elválaszthatatlan 
részét képezi. A melléklet rögzíti a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói 
megállapítások pontos tényállási alapját. 
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a jogsértések tényét nem vitatta, azok okaként belső 
adminisztrációs hibára hivatkozott. 
 
A Hivatal a Médiaszolgáltató e hivatkozásával kapcsolatban megjegyzi, hogy a belső 
adminisztrációs hiba nem teszi meg nem történtté a jogsértéseket, figyelemmel az Mttv. 3. §-
ában foglalt rendelkezésre: 
„A médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a 
médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak 
betartásáért”. 
A Hivatal a jogsértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény fajtájának és mértékének 
meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe: 
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Az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerint: „Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség 
nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal – a jogsértés tényének megállapítása 
és figyelmeztetés mellett – legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a 
jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak 
feltételeit.” 
 

Az Mttv. 187. § (4) bekezdés értelmében ismételtségnek az tekintendő, „ha a jogsértő a 
jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és 
jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül 
ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.” 
 

A Hivatal a Médiaszolgáltató tevékenysége kapcsán az Mttv. 35. § (1) bekezdésének 
megsértését jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg. Ennek ellenére a 
Médiaszolgáltató vonatkozó jogsértését az esetszámra (7 alkalom) tekintettel nem 
értékelhette csekély súlyúként, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerinti felhívás 
jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 

Az Mttv. 186. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  
„Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy 
nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony 
eszköz, a Médiatanács vagy a Hivatal - a felhívás mellőzésére vonatkozó indokolás nélkül - 
a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglaltak érvényesítése 
keretében kötelezettséget állapíthat meg, jogkövetkezményeket alkalmazhat.” 
 

Az Mttv. 187. § (2)-(3) bekezdése értelmében: „A Médiatanács és a Hivatal a 
jogkövetkezményt – a jogsértés jellegétől függően – a jogsértés súlyára, a jogsértés 
ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, 
valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és 
veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi 
jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben 
értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg.” 
(3) A Médiatanács és a Hivatal – a (7) bekezdés figyelembevételével – a következő 
jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: 
b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: 
(..) 
bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 
ötvenmillió forintig terjedhet.” 
 

Az Mttv. 187. § (2) bekezdése szerinti mérlegelési szempontok közül a Hivatal a jogsértés 
súlyát és jelentős időtartamát (összességében 19 perc 26 másodperc), illetve a jogsértéssel 
elért vagyoni előnyt vette figyelembe, ez utóbbit a következőek szerint: 
 

Üzleti titok  
 

Az Mttv. fentebb idézett 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési 
szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 
 

A fentiekre tekintettel a Hivatal az Mttv. 184. § (1) bekezdésének cg) pontjában foglalt 
hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és az Mttv. 187. § (3) bekezdés 
bb) alpontja alapján az Mttv. 35. § (1) bekezdésében foglaltak első alkalommal hét (7) 
esetben történt megsértése miatt a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,042 
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%-ának Üzleti titok megfelelő összegű, (kerekítve) 21.000,- Ft bírságot szabott ki a 
Médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A jelen határozatban kiszabott bírság az Mttv. 134. § (13) bekezdése értelmében adók 
módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Art.) 206. § (1) bekezdése alapján az adó késedelmes megfizetése 
esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, késedelmi pótlékot kell 
fizetni. Az Art. 209. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a késedelmi pótlék mértéke minden 
naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. 
 

Az Mttv. 165. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a 
Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 81. 
§ (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére és benyújtásának helyére 
vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály meghatározása az 
Ákr. 117. § (1) bekezdésén, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az Mttv. 151. § (1) 
bekezdésén alapul. A fellebbezésre vonatkozó egyéb szabályokat az Ákr. 116-119. § 
rendelkezései tartalmazzák. A bírság megfizetésére és behajtására az Art. szabályai 
irányadóak. 
 

A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 
6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási 
szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 
17. § (18) bekezdése határozza meg.  
 

A Rendelet 18. § (2) és (3) és a 19. § (1) bekezdései a díjfizetés módja és határideje 
kapcsán az alábbiakat írják elő: 
 

„18. § (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással 
kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 
számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező 
nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy 
kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás 
útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát.” 
 

„18. § (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását – a bankszámla megterhelését tartalmazó 
napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) – a kérelemnek tartalmaznia kell. A 
befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező 
készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a 
feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell.” 
 

„19. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. § (4) bekezdésében, 28. § 
(2)-(4) bekezdésében, 31. § (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. §-ában 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.” 
 
Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2018. október 9. 
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Aranyosné dr. Börcs Janka 
    a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  Hivatalának  
                 főigazgatója nevében és megbízásából 
 
 
 
 

dr. Pap Szilvia 
főosztályvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 

1. Személyes adat  
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Melléklet a Hivatal MN/22836-7/2018. számú határozatához: a hatósági ellenőrzés 
megállapításai 
 
 
A 88.7 MHz, 89.2 MHz Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2018. július 23-án, 
24-én, 26-án, 27-én, 28-án és 29-én 10.00 és 11.00 óra között, illetve július 25-én 11:00 és 
12:00 óra között az alábbiak szerint adott közre reklámot: 
 

dátum 
kezdete 

(óó:pp:mp) 
vége 

(óó:pp:mp) 
időtartama 
(óó:pp:mp) 

reklámblokk tartalma  
összesen 

(óó:pp:mp) 
túllépés 
(pp:mp) 

2018. július 23. 10:01:16-10:06:39 óra között; időtartam: 0:05:23 

    Most Müller-hetek! Müller, több mint drogéria   

    
Umberto KBS     

    
Tisza-tói Fészek Áruház kínálata     

    
Minden, ami ablak – Poroszló     

    
Tavaszi akció a Mandala Optikában     

    
CrazyShow Dekor     

    
Szerelvényüzlet – Tiszafüred, Morgó utca 7.     

    
Kalandsziget partiszervezés –Tiszafüred     

    
Béreljen tőlünk! -Tisza-tó Gépkölcsönző     

    
Kőnig Pizza     

    
Kényelem Bútorbolt     

2018. július 23. 10:39:37-10:45:00 óra között; időtartam: 0:05:23 

    Szerelvényüzlet – Tiszafüred, Morgó utca 7.   

    
Zene a fülnek – Oleo Kertigép – Tiszafüred     

    
CrazyShow Dekor     

    
Minden, ami ablak – Poroszló     

    
Exkluzív francia és holland bútorok – Tiszafüred, 33-
as főút mellett     

    
Béreljen tőlünk! -Tisza-tó Gépkölcsönző     

    
SZIE – pótfelvételi.hu     

    
Kalandsziget partiszervezés –Tiszafüred     

    
Családi tópiknik Tiszafüred     

2018. július 23. 10:54:30-10:59:59 óra között; időtartam: 0:05:29 

    Papi Bisztrója – menü akár 790 forintért!   

    
Kalandsziget partiszervezés –Tiszafüred     

    
SZIE – pótfelvételi.hu     

    
Zöldség-gyümölcs kiskereskedés nyílt Tiszafüreden, a 
Bajcsy Zs. u. 2-ben     

    
Tavaszi akció a Mandala Optikában     

    
CrazyShow Dekor     

    
Családi tópiknik Tiszafüred     

    
Szerelvényüzlet – Tiszafüred, Morgó utca 7.     

    
Francia desszertek és torták – Korona Cukrászda, 
Tiszafüred 

16 perc 15 
mp 

4 perc 15 
mp 

Reklámidő-túllépés időtartama 2018. július 23-án: 4 perc 15 másodperc 
2018. július 24. 10:02:23-10:07:16 óra között; időtartam: 0:04:53 

    Béreljen tőlünk! -Tisza-tó Gépkölcsönző   

    
SZIE – pótfelvételi.hu 

 
  

    
CrazyShow Dekor     

    
Kőnig Pizza     

    
Exkluzív francia és holland bútorok – Tiszafüred, 33-
as főút mellett     

    
Tavaszi akció a Mandala Optikában     

    
Zene a fülnek – Oleo Kertigép – Tiszafüred     

    
Gyuri Gazdabolt      

2018. július 24. 10:35:18-10:40:00 óra között; időtartam: 0:04:42 

    
Extrém vízisportok paradicsoma – Tisza-tó, 
Abádszalók   
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CrazyShow Dekor     

    
Meggy virág- és ajándékbolt     

    
Mészáros Autószervíz     

    
Tisza-tói Fészek Áruház kínálata     

    
Exkluzív francia és holland bútorok – Tiszafüred, 33-
as főút mellett     

    
Zene a fülnek – Oleo Kertigép – Tiszafüred     

    
SZIE – pótfelvételi.hu     

2018.július 24. 10:54:50-10:59:59 óra között; időtartam: 0:05:09 

    Grillázs és Flamingó Cukrászda   

    
www.boroapartman.hu     

    
Kőnig Pizza     

    
CrazyShow Dekor     

    
Hortobágyi Vadaspark – szafari túra     

    
Családi tópiknik Tiszafüred     

    
Exkluzív francia és holland bútorok – Tiszafüred, 33-
as főút mellett 14 perc 44 p 

2 perc 44 
mp 

Reklámidő-túllépés időtartama 2018. július 24-én: 2 perc 44 másodperc 
2018. július 25. 11:07:05-11:12:27 óra között; időtartam: 0:05:22 

    Családi tópiknik Tiszafüred   

    
Eger - Európa Bútorház     

    
SZIE – pótfelvételi.hu     

    
Poroszlói ÖkoCentrum      

    
Riviéra Vizisportok – Abádszalók     

    
Zöldség-gyümölcs kiskereskedés nyílt Tiszafüreden, a 
Bajcsy Zs. u. 2-ben     

    
Exkluzív francia és holland bútorok – Tiszafüred, 33-
as főút mellett     

    
Francia desszertek és torták – Korona Cukrászda, 
Tiszafüred     

    
Nyeregbe vidék! – Tisza-tavi vágta     

2018. július 25. 11:45:43-11:50:55 óra között; időtartam: 0:05:12 

    Tavaszi akció a Mandala Optikában   

    
Hívd a VIRÁG Taxit!      

    
Nyeregbe vidék! – Tisza-tavi vágta     

    
Riviéra Vizisportok – Abádszalók     

    
Grillázs és Flamingó Cukrászda      

    
SZIE – pótfelvételi.hu     

    
Mészáros Autószervíz     

    
Malino Ablak – Felméréstől a beszerelésig     

    
Gyuri Gazdabolt     

2018. július 25. 11:55:13-11:58:14 óra között; időtartam: 0:03:01 

    Poroszlói ÖkoCentrum   

    
Riviéra Vizisportok – Abádszalók     

    
Szerelvényüzlet – Tiszafüred, Morgó utca 7.     

    
Exkluzív francia és holland bútorok – Tiszafüred, 33-
as főút mellett     

    
CrazyShow Dekor 

13 perc 35 
mp 

1 perc 35 
mp 

Reklámidő-túllépés időtartama 2018. július 25-én: 1 perc 35 másodperc 
2018. július 26. 10:00:09-10:04:56 óra között; időtartam: 0:04:47 

    Meggy virág- és ajándékbolt   

    
Béreljen tőlünk! -Tisza-tó Gépkölcsönző     

    
Hableány Hotel – foglaljon asztalt!     

    
Nyeregbe vidék! – Tisza-tavi vágta     

    
Hívd a VIRÁG Taxit!     

    
Zöldség-gyümölcs kiskereskedés nyílt Tiszafüreden, a 
Bajcsy Zs. u. 2-ben     

    
Kerékpárszaküzlet – Tiszafüred, Szöllősi út 2/a.     

    
Béreljen tőlünk! -Tisza-tó Gépkölcsönző     

    
www.boroapartman.hu     

2018. július 26. 10:33:44-10:38:35 óra között; időtartam: 0:04:51 

    Kerékpárszaküzlet – Tiszafüred, Szöllősi út 2/a.   

    
Görbe Bögre Pékség és Kávézó     

    
Béreljen tőlünk! -Tisza-tó Gépkölcsönző     

    
Poroszlói Ökocentrum     

    
Tisza-tói Fészek Áruház kínálata     

http://www.boroapartman.hu/
http://www.boroapartman.hu/
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Szerelvényüzlet – Tiszafüred, Morgó utca 7.     

    
www.boroapartman.hu     

    
CrazyShow Dekor     

2018. július 26. 10:54:20-10:59:59 óra között; időtartam: 0:05:39 

    Korona Kertészet - kertépítés, kertápolás   

        Tavaszi akció a Mandala Optikában     

        SZIE – pótfelvételi.hu     

        www.boroapartman.hu     

        Családi tópiknik Tiszafüred     

        Palatinus Fürdőszoba Szalon     

        Hortobágyi Vadaspark – szafari túra     

        
Francia desszertek és torták – Korona Cukrászda, 
Tiszafüred 0:15:17 03:17 

Reklámidő-túllépés időtartama 2018. július 26-án: 3 perc 17 másodperc 
2018.július 27. 10:03:51-10:09:05 óra között; időtartam: 0:05:14 

    Minden, ami ablak – Poroszló   

        Kerékpárszaküzlet – Tiszafüred, Szöllősi út 2/a.     

        Poroszlói ÖkoCentrum     

        Szerelvényüzlet – Tiszafüred, Morgó utca 7.     

        Kalandsziget partiszervezés –Tiszafüred     

        Tisza-tói Fészek Áruház kínálata     

        SZIE – pótfelvételi.hu     

        Riviéra Vizisportok – Abádszalók     

        Kőnig Pizza     

        Kényelem Bútorbolt     

2018. július 27. 10:39:55-10:43:56 óra között; időtartam: 0:04:01 

    
Zöldség-gyümölcs kiskereskedés nyílt Tiszafüreden, a 
Bajcsy Zs. u. 2-ben   

        Nyeregbe vidék! – Tisza-tavi vágta     

        Zene a fülnek – Oleo Kertigép – Tiszafüred     

        Kalandsziget partiszervezés –Tiszafüred     

        SZIE – pótfelvételi.hu     

        Görbe Bögre Pékség és Kávézó     

        CrazyShow Dekor     

        Kerékpárszaküzlet – Tiszafüred, Szöllősi út 2/a.     

2018. július 27. 10:54:41-10:59:59 óra között; időtartam: 0:05:18 

    Palatinus Fürdőszoba Szalon   

        Riviéra Vizisportok – Abádszalók     

        Kalandsziget partiszervezés –Tiszafüred     

        SZIE – pótfelvételi.hu     

        Kerékpárszaküzlet – Tiszafüred, Szöllősi út 2/a.     

        Eger - Európa Bútorház     

        Poroszlói ÖkoCentrum     

        Grillázs és Flamingó Cukrászda      

        Hortobágyi Vadaspark – szafari túra 
14 perc 33 
mp 

2 perc 33 
mp 

Reklámidő-túllépés időtartama 2018. július 27-én: 2 perc 33 másodperc 
2018. július 28. 10:00:05-10:05:06 óra között; időtartam: 0:05:01 

    Riviéra Vizisportok – Abádszalók   

        Meggy virág- és ajándékbolt     

        SZIE – pótfelvételi.hu     

        Hívd a VIRÁG Taxit!     

        CrazyShow Dekor     

        
Zöldség-gyümölcs kiskereskedés nyílt Tiszafüreden, a 
Bajcsy Zs. u. 2-ben     

        Kerékpárszaküzlet – Tiszafüred, Szöllősi út 2/a.     

        Kőnig Pizza     

        Tisza-tói Fészek Áruház kínálata     

2018. július 28. 10:37:06-10:41:18 óra között; időtartam: 0:04:12 

    Papi Bisztrója – menü akár 790 forintért!   

        CrazyShow Dekor     

        Szerelvényüzlet – Tiszafüred, Morgó utca 7.     

        Kalandsziget partiszervezés –Tiszafüred     

        
Zöldség-gyümölcs kiskereskedés nyílt Tiszafüreden, a 
Bajcsy Zs. u. 2-ben     

        Riviéra Vizisportok – Abádszalók     

        Nyeregbe vidék! – Tisza-tavi vágta     

http://www.boroapartman.hu/
http://www.boroapartman.hu/
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        SZIE – pótfelvételi.hu     

2018. július 28. 10:55:01-10:59:59 óra között; időtartam: 0:04:58 

    Grillázs és Flamingó Cukrászda   

        Hívd a VIRÁG Taxit!     

        SZIE – pótfelvételi.hu     

        Görbe Bögre Pékség és Kávézó     

        
Zöldség-gyümölcs kiskereskedés nyílt Tiszafüreden, a 
Bajcsy Zs. u. 2-ben     

        Kalandsziget partiszervezés –Tiszafüred     

        Palatinus Fürdőszoba Szalon     

        Nyeregbe vidék! – Tisza-tavi vágta 
14 perc 11 
mp 

2 perc 11 
mp 

Reklámidő-túllépés időtartama 2018. július 28-án: 2 perc 11 másodperc 
2018. július 29. 10:00:04-10:05:15 óra között; időtartam: 0:05:11 

    Minden, ami ablak – Poroszló   

        Riviéra Vizisportok – Abádszalók     

        Operett nagykoncert Tiszafüreden, augusztus 14-én     

        Nyeregbe vidék! – Tisza-tavi vágta     

        SZIE – pótfelvételi.hu     

        www.boroapartman.hu     

        Tisza-tói Fészek Áruház kínálata     

        Kerékpárszaküzlet – Tiszafüred, Szöllősi út 2/a.     

        Kőnig Pizza     

2018. július 29. 10:35:40-10:40:21 óra között; időtartam: 0:04:41 

    SZIE – pótfelvételi.hu   

        Korona Kertészet - kertépítés és kertápolás     

        Szerelvényüzlet – Tiszafüred, Morgó utca 7.     

        Kalandsziget partiszervezés –Tiszafüred     

        Riviéra Vizisportok – Abádszalók     

        Hívd a VIRÁG Taxit!     

        Nyeregbe vidék! – Tisza-tavi vágta     

        Operett nagykoncert Tiszafüreden, augusztus 14-én     

        Szerelvényüzlet – Tiszafüred, Morgó utca 7.     

        
Zöldség-gyümölcs kiskereskedés nyílt Tiszafüreden, a 
Bajcsy Zs. u. 2-ben     

2018. július 29. 10:55:10-10:59:59 óra között; időtartam: 0:04:49 

    CrazyShow Dekor   

        SZIE – pótfelvételi.hu     

        Operett nagykoncert Tiszafüreden, augusztus 14-én     

        Riviéra Vizisportok – Abádszalók     

        Poroszlói ÖkoCentrum     

        Kerékpárszaküzlet – Tiszafüred, Szöllősi út 2/a.     

        Eger - Európa Bútorház     

        
Francia desszertek és torták – Korona Cukrászda, 
Tiszafüred 

14 perc 41 
mp 

2 perc 41 
mp 

Reklámidő-túllépés időtartama 2018. július 29-én: 2 perc 41 másodperc 

 
 
Budapest, 2018. október 9. 
 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

főigazgatója nevében és megbízásából 
 
 
 
 

dr. Pap Szilvia 
főosztályvezető 

http://www.boroapartman.hu/

