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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 

1196/2018. (X. 30.) számú 
 

H A T Á R O Z A T A  
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a 
Médiacentrum Debrecen Kft.-vel (4025 Debrecen, Petőfi tér 10., továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy az FM 
95 – Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 95,0 MHz) 
kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. július 23-29. közötti időszakban sugárzott 
műsorában eltért a magyar zenei művek, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi 
életet segítő műsorszámok, a közszolgálati műsorszámok, valamint az ismétlések arányai 
kapcsán tett szerződéses vállalásaitól, ezért a jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót 
 

50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács egyúttal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az FM 95 – Rádió 1 
Debrecen adóján a 2018. július 23-29. közötti időszakban a reklámblokkokat tizennégy (14) 
alkalommal nyitó főcím nélkül tette közzé, azaz hiányzott az akusztikus módon történő 
figyelemfelhívás, ezért a Médiaszolgáltatót 
 

felhívja, 
 

hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű 
magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

 

A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a médiaigazgatásra 
vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 187. §-ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására 
jogosult. 
 

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles 
megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-
00000024. 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 Médiatanács a 
Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti. 



 

2 
 

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A véglegessé vált döntés ellen annak 
közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz (továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz – a személyesen eljáró 
ügyfél esetében választása szerint elektronikus vagy postai úton, a jogi képviselő által 
kizárólag elektronikusan – benyújtott keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A 
keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a halasztó 
hatály elrendelése a Bíróságtól azonnali jogvédelem iránti kérelem keretében kérhető. 
Tárgyalás tartása a felek bármelyikének kérelmére a Bíróságtól kérhető. A keresetet a 
Bíróság harminc napon belül bírálja el. 
 

I N D O K O L Á S  
 

A Médiatanács hivatalból az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 100. § (1) bekezdésében és az Mttv. 167. § (1) 
bekezdésében foglalt hatósági ellenőrzést folytatott le a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 
FM 95 – Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Debrecen 95,0 MHz) 
kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. július 23-29. között sugárzott műsorával 
kapcsolatban, amelynek során felmerült az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 33. § 
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése. 
 

A Médiatanács az Ákr. 104. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 182. § a) és j) pontjaiban 
foglalt hatáskörében 2018. szeptember 18. napján – hivatalból – közigazgatási hatósági 
eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Ákr. 104. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján az 1052/2018. (IX. 18.) számú, MN/22637-4/2018. 
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. 
 

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. 
 

Az Ákr. 143. § (3) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján, ahol jogszabály 
közigazgatási hatóság jogerős döntését említi, azon a hatóság végleges döntését kell 
érteni. 
 

A postai tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést 2018. szeptember 28. 
napján átvette, azonos tartalmú nyilatkozatai 2018. október 5-én érkeztek meg a 
Hatósághoz. 
 

Nyilatkozatában a magyar zenei művek – zenei művek közzétételére szánt saját műsoridő 
viszonylatában irányadó – napi és heti arányai tekintetében észlelt alulteljesítéseket illetően 
előadta, hogy a hálózatba kapcsolódásra vonatkozóan létrejött, jelenleg is hatályban lévő 
megállapodás alapján a zenei összeállításról a hálózatos Rádió 1 gondoskodik annak 
érdekében, hogy a zenei kínálat a nap minden órájában egységes legyen, ezért a zenei 
összeállításban az FM 95 – Rádió 1 Debrecen szerkesztősége nem vesz részt. Egyúttal 
tájékoztatta a Médiatanácsot, hogy a hatósági ellenőrzés ezen megállapításairól 
haladéktalanul értesítette hálózatos partnerét és nyomatékosan kérte a vállalt értékek 
betartását. 
 

A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányai 
körében észlelt elmaradások kapcsán úgy érvelt, hogy tévesek a teljesítési arányszámok, 
mert a teljes műsoridőt veszik alapul (amelyben zene és hírek is szerepelnek), ugyanakkor 
az adatoknak valójában a közszolgálati műsorszámokon belül kell jeleznie a helyi közélettel 
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foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányát, ami a Végzésben közölt 
adatokból is megállapíthatóan 100%. 
 

A közszolgálati műsorszámok napi arányai körében észlelt alulteljesítésekkel 
összefüggésben megjegyezte, hogy az általa közölt hírműsorok döntő többsége szintén 
közszolgálatinak minősül. Kifejtette, hogy előfordulhat, hogy egyes hírek megítélése 
kérdéses, mivel a helyi műsorsávban szinte minden hír Debrecennel kapcsolatos, egyúttal 
ígéretet tett arra, hogy a továbbiakban: hangsúlyosabban fog figyelni arra, hogy a 
közszolgálati műsorok arányát a vállalási szinten tartsa. 
 

Az ismétlések körében tapasztalt egyszeri túllépést illetően előadta, hogy mindig szem előtt 
tartotta a hallgatók friss információkkal történő folyamatos ellátását, amelynek érdekében 
hétköznap nem került sor ismétlésre, összegző ismétlés csak az adáshét vasárnapján volt, 
amelynek következtében e napon túllépte a vállalt maximumot, egyúttal megjegyezte, hogy 
ezen egyszeri túllépés nem hatott kedvezőtlenül a heti vállalás betartására. Egyúttal a 
vasárnapi ismétlések vállalt arány alatt tartását biztosító intézkedéséről tájékoztatta a 
Médiatanácsot. 
 

A reklámok nyitó főcímeinek tizennégy esetben történt elmaradása kapcsán kifejtette, hogy 
a hálózatos médiaszolgáltatóval olyan megállapodás született, miszerint az ott indult 
reklámokat a hálózatból lekapcsolódás után azonnal a debreceni promóciók és reklámok 
követik. Arra figyelemmel, hogy e megoldás során a hálózatos műsorban már elhangzik a 
reklámblokkot nyitó főcím, a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatásban – a lekapcsolódás 
után, a saját műsoridőben – már csak a reklámblokk végét jelezték. A probléma a 
Médiaszolgáltató szerint abból adódhatott, hogy a a hálózatos médiaszolgáltatásban a 
lekapcsolódás előtt nem volt reklám, hiszen akkor reklámszignál sem hangzott el. Ezzel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatásnál nem lehet 
tudni arról, hogy mikor van a hálózatos médiaszolgáltatásban reklám. E körben a 
Médiaszolgáltató előadta, hogy az esetről történt tudomásszerzését követően 
haladéktalanul gondoskodott arról, hogy a jövőben minden debreceni reklámblokk előtt 
külön is elhangozzon a nyitó főcím, függetlenül attól, hogy a hálózatos 
médiaszolgáltatásban a lekapcsolódás előtt indult-e reklámblokk. 
 
 

A Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltak alapján a Médiatanács – a helyi 
közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, illetve a 
közszolgálati műsorszámok arányai körében – kontrollvizsgálatot folytatott le, amely 
során az alábbiakat állapította meg. 
 

1. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 
 

A Médiatanács a kontrollvizsgálat során a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi 
életet segítő műsorszámok arányainak felülvizsgálata körében megállapította, hogy a 
Hatósági Szerződés VI. fejezetének alapulvételével a viszonyítási alap minden vállalás 
esetében a saját műsoridő, amelyet a Hatósági Szerződés V. fejezetének 5.6. pontja napi 4 
óra 40 percben határozott meg. A Médiatanács a vállalások teljesítésének hatósági 
ellenőrzés során történő vizsgálatakor is már ennek megfelelően járt el, így a 
kontrollvizsgálat eredményeként megállapította, hogy a Végzésben szereplő – a vállalások 
alulteljesítéséről tanúskodó – százalékarányok helyesek és megfelelnek a valóságnak. 
 

2. A közszolgálati műsorszámok és hírműsorszámok viszonya 
 

A Médiatanács e kérdéskörben a kontrollvizsgálat során megállapította, hogy a hatósági 
ellenőrzés keretében a vizsgált adáshéten közzétett 124 műsorszámot tekintett 
hírműsorszámnak, amelyek teljes egészükben beszámításra kerültek a közszolgálati 
műsorszámok közé az Mttv. 83. § (1) bekezdésének m) pontja alapján: 
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„A közszolgálati médiaszolgáltatás célja: 
… 
m) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, valamint 
tájékoztatás, 
…” 
 

A fentiek alapján a Médiatanács a kontrollvizsgálat során arra a megállapításra jutott, hogy 
a közszolgálati műsorszámok napi és heti arányai nem változnak, ugyanis a 
hírműsorszámok közszolgálati műsorszámként kerültek figyelembe vételre. 
 

A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés, a 
Médiaszolgáltató nyilatkozata és a kontrollvizsgálat alapján az alábbi tényállást 
állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: 
 

A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1236/2013. (VII. 24.) számú határozatával 
létrehozott hatósági szerződésben, illetve annak módosításaiban médiaszolgáltatási 
tevékenység végzésére jogosította fel a Debrecen 95,0 MHz frekvencia tekintetében, 
majd a 477/2017. (V. 8.) számú határozatával engedélyezte, hogy e médiaszolgáltatása 
hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató Budapest 96,4 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságával (a továbbiakban: Hatósági Szerződés). 
 
 

A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés V-VI. pontjaiban foglalt 
műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 
 

5.1. A Médiaszolgáltató Debrecen 95,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága 2017. május 
15. napjától hálózatba kapcsolódik a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságával ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű 
szolgáltatására. 
 

5.2. A hálózatos médiaszolgáltatás a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz Rádió 1 állandó 
megnevezésű jogosultsága. 
 

5.3. A hálózatos médiaszolgáltatásért a Radio Plus Kft., mint hálózatos médiaszolgáltató 
tartozik felelősséggel. 
 

5.4. A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás a Médiaszolgáltató Debrecen 95,0 MHz FM 
95 – Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű jogosultsága. 
 

5.5. A hálózatos médiaszolgáltatás napi műsorideje: napi 19 óra 20 perc (minden nap 00.00 
és 05.00 óra között 300 percben; 05.00 és 06.00 óra között 1x3 percben; 06.00 és 10.00 
óra között fél óránként megszakításokkal 188 percben; 10.00 és 12.00 óra között 1x3 
percben; 12.00 és 24.00 óra között fél óránként megszakításokkal 666 percben) 
 

5.6. A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás saját műsorideje: napi 4 óra 40 perc 
(minden nap 05.00 és 06.00 óra között 57 percben; 06.00 és 09.30 óra között félóránként, 
7x7 percben; 09.30 és 10.00 óra között 3 percben; 10.00 és 12.00 között 117 percben; 
12.00 és 14.00 óra között 1x4 percben és 4x3 percben; 14.00 és 16.00 óra között 2x2 
percben és 4x3 percben; 16.00 és 19.00 óra között óránként 3x4 percben és 1x2 percben; 
19.00 és 23.00 óra között óránként 2 percben) 
5.7. A Médiaszolgáltató, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató kijelenti, hogy 
megfelel az Mttv. médiaszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel a 
64. § (1)-(3) bekezdésben foglalt feltételeknek. 
 

5.8. Amennyiben a Médiaszolgáltató a hálózatos médiaszolgáltatást megszünteti, vagy a 
hálózatos vagy a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatási jogosultság megszűnik, úgy a 
jelen szerződésben biztosított hálózatos médiaszolgáltatáshoz való jog megszűnik. 
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5.9. A Médiaszolgáltató köteles a Médiatanácsot tájékoztatni, ha a hálózatos 
médiaszolgáltatást megszünteti. Ezen kötelezettségét a megszűnés megtörténtét megelőző 
tíz (10) napon belül köteles teljesíteni. 
 

6.1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 
 

6.2. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: FM 95 – Rádió 1 Debrecen 
 

6.3. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: 
 

A rádió az ún. main stream nevű európai irányvonalnak megfelelően a közelmúltban 
megjelent modern könnyűzenei slágerekből (ún. TOP40 slágerekből), továbbá 
professzionális műsorvezetői megszólalásokból, kulturális információkból és helyi 
közlekedési információkból, valamint a mindennapi életet segítő hírekből álló 
programstruktúrával jellemezhető. A rádió célcsoportja a 18-35 éves A; B; C1; C2 státuszú, 
könnyed, minőségi szórakozást igénylő korosztály, ugyanakkor a divatra sokat adó és 
jelentős vásárlóerővel rendelkező – reklámokra fogékony – hallgatói réteg. 
Hosszú távon egy rádió csak akkor tud megfelelő eredményeket elérni, ha helyesen 
pozícionálja önmagát a piacon és megtalálja azt a célcsoportot, amelynek az információ és 
szórakozás iránti igényeit állandóan ki tudja elégíteni. Éppen ezért a rádió közszolgálati 
elemeit olyan hallgató-specifikus rendszerbe állítja, amely a kutatások alapján a 
legnagyobb hallgatói elérést és a legkisebb kapcsolási faktort biztosítja. A rádió zenei 
struktúráját az aktuális hazai és európai zenei trendeknek megfelelően alakítja, figyelembe 
véve a hallgatók folyamatosan változó igényeit, melyeket hetente frissülő professzionális 
kutatásokkal tesztel. Zenei paneljei mellett helyi híreket, lokális információkat biztosít 
hallgatóinak, így kívánja fenntartani a személyes kapcsolatot a helyi hallgatóval. Amíg egy 
országos rádiónak a hallgatói kénytelenek a főműsoridő ideje alatt országos híreket 
hallgatni, addig egy helyi rádió a legaktuálisabb és legfontosabb lokális hírekkel, 
információkkal láthatja el hallgatóit, méghozzá a helyi igényeknek megfelelően szervezve. 
 

6.4. A médiaszolgáltatás központi elemei: 
 

Műsorsáv Központi elemek 

reggeli műsorsáv 
(06.30 – 09.30) 

félóránként hírek, reggeli információs műsorszám 

napközbeni műsorsáv 
(09.30 – 18.00) 

zenés műsor, kulturális információkkal, helyi közérdekű 
magazinműsor 

esti/éjszakai műsorsáv 
(18.00 – 06.30) 

műsorvezetői megszólalások, zene, mixműsor, zenés reggeli 
információs műsorszám 

 

6.5. Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya teljes saját műsoridőben: 

havi heti napi 

Az Mttv. 83. §-ban foglalt közszolgálati 
célokat szolgáló műsorszámok, 
műsorelemek 

44,4% 44,4% 44,4% 

Helyi közélettel foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet segítő műsorszámok, 
műsorelemek 

100% 100% 100% 

Hírműsorszámok - - 5,9% 

A nemzetiségi vagy más kisebbségek 
igényeinek szolgálatára szánt napi 
minimális műsoridő  

- - 0% 

Szöveg 45% 45% 45% 
 

6.6. Az egyes műsorterv egységek maximális aránya a saját műsoridőben: 

 heti napi 

Ismétlések 2,78% 2,78% 

Zenei művek 55% 55% 
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6.7. A magyar zenei művek minimális aránya a zenei művek közzétételére szánt heti/napi saját műsoridőben: 

 heti napi 

Magyar zenei művek 38% 38% 

 
6.8. Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya az éjszaki órák nélküli (05.00 – 23.00) saját 
műsoridőben: 

havi heti napi 

Az Mttv. 83. §-ban foglalt közszolgálati 
célokat szolgáló műsorszámok, 
műsorelemek 

44,4% 44,4% 44,4% 

Helyi közélettel foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet segítő műsorszámok, 
műsorelemek 

100% 100% 100% 

Hírműsorszámok - - 5,9% 

A nemzetiségi vagy más kisebbségek 
igényeinek szolgálatára szánt napi 
minimális műsoridő  

- - 0% 

Szöveg 45% 45% 45% 

 
6.9. Az egyes műsorterv egységek maximális aránya az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) saját műsoridőben: 

 heti napi 

Ismétlések 2,78% 2,78% 

Zenei művek 55% 55% 

 
 

A teljesítések alakulása a saját műsoridőben: 
 

időtartam/arány 
(óra:perc/perc/%) 

2018. 
07. 23. 

2018. 
07. 24. 

2018. 
07. 25. 

2018. 
07. 26. 

2018. 
07. 27. 

2018. 
07. 28. 

2018. 
07. 29. 

össz. 
vállalás 

nap hét 

saját műsoridő (óra:perc) 
4 óra 

42 
perc 

4 óra 
41 

perc 

4 óra 
42 

perc 

4 óra 
44 

perc 

4 óra 
40 

perc0 

4 óra 
40 

perc 

4 óra 
44 

perc 

32 óra 
57 

perc 

4 óra 40 
perc 

- 

szöveg időtartama 
(perc) 

149 154 159 155 158 137 140 1052 - - 

szöveg aránya (%) 53 54 56 54,5 56 48 49 53 45% 45% 

zene időtartama (perc) 133 127 123 129 122 147 144 925 - - 

magyar zene időtartama (perc) 41 21 20 21 34 15 12 164 - - 

magyar zene aránya (%) 31 16,5 16 16 28 10 8 17,7 38% 38% 

helyi közélettel foglalkozó, a 
helyi mindennapi életet segítő 
műsorszámok, műsorelemek 

időtartama (perc) 

123 121 121 122 122 120 121 850 - - 

helyi közélettel foglalkozó, a 
helyi mindennapi életet segítő 
műsorszámok, műsorelemek 

aránya (%) 

44 43 43 43 43,5 41 42,5 43 100% 100% 

hírműsorszámok időtartama 
(perc) 

54 62 61 61 62 58 54 - - - 

hírműsorszámok aránya (%) 19 22 22 22 22 20 19 - 5,9% - 

közszolgálati műsorszámok 
időtartama (perc) 

123 121 121 122 122 120 121 850 - - 

közszolgálati műsorszámok 
aránya (%) 

43,6 43 43 43 43,5 41,5 42,5 43 44,4% 44,4% 

ismétlések időtartama (perc) 0 0 0 0 0 0 38 38 - - 

ismétlések aránya (%) 0 0 0 0 0 0 13,3 2 2,78% 2,78% 
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I. 

Az Mttv. 63. § (12) értelmében „A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek 
megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, 
berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) 
szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, 
szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem 
érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó 
kötelezettséget.” 
 

A Médiatanács a hatósági ellenőrzés eredményére, a médiaszolgáltatói nyilatkozatban 
foglaltakra, továbbá arra figyelemmel, hogy a kontrollvizsgálat során megállapításra került, 
hogy a Médiaszolgáltató által előadottak nem helytállóak, megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 
tekintettel arra, hogy 
 

1. a vizsgált adáshét egyetlen napján és heti szinten sem tartotta be a magyar zenei művek 
– zenei művek közzétételére szánt saját műsoridőben irányadó – arányai kapcsán tett 
vállalásait (minimum napi és heti 38%), ugyanis a magyar zenei művek napi aránya 8-31% 
között alakult, heti szinten pedig 17,7% volt. 
 

A Médiatanács a Médiaszolgáltató e körben kifejtett álláspontjával kapcsolatban, miszerint 
a zenei kínálat egységesítése érdekében a hálózatos médiaszolgáltatóval kötött 
megállapodás alapján a vállalások betartásáról a hálózatos médiaszolgáltató gondoskodik, 
abban a Médiaszolgáltató nem vesz részt, megállapította, hogy irreleváns a jogsértés 
megállapítása szempontjából. A Hatósági Szerződés 6.7. pontja meghatározza a magyar 
zenei művek napi és heti arányait, és a Hatósági Szerződés a Médiatanács és a (hálózatba 
kapcsolódó) Médiaszolgáltató között jött létre, az ebben foglaltak és ezáltal az Mttv.-ben 
foglaltak betartásáért a Médiaszolgáltató tartozik felelősséggel, míg a hálózatos 
médiaszolgáltató a hálózatos médiaszolgáltatásért áll helyt (ld. Hatósági Szerződés 5.3. 
pont), s a magyar zenei művek körében meghatározott arányok a saját műsoridőhöz 
viszonyítva irányadók. 
 

2. A vizsgált adáshét egyik napján és heti szinten sem teljesítette a helyi közélettel 
foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek – saját 
műsoridőben irányadó – arányai körében tett vállalásait (minimum napi és heti 100%), 
mivel e műsorszámok, műsorelemek napi aránya 41-44% között alakult, heti szinten pedig 
43%-ot ért el. 
 

A Médiatanács rögzíti, hogy a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő 
műsorszámok vonatkozásában e műsorszámok körének értelmezéséhez a pályáztatási 
eljárásában alkalmazott gyakorlatát tekinti irányadónak. E gyakorlat, illetve az annak 
mentén meghatározott elvárások a Hatóság hivatalos honlapján hozzáférhető egyes 
pályázati felhívásokból ismerhetők meg. E szerint helyi közélettel foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet segítő műsorszámoknak az a program felel meg, „amely kifejezetten a 
vételkörzetben működő igazgatási szervek, testületek, civil, vagy egyéb szerveztek 
közérdekű tevékenységével foglalkoznak, vagy bemutatják valamely a vételkörzetben élő 
személy, társadalmi csoport mindennapi életét, tevékenységét, életviszonyait, illetve a 
vételkörzetben élő valamennyi ember számára szóló helyi információkat szolgáltatnak, 
tájékoztatnak.” „(…) Helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő 
műsorszámként az a műsorszám vehető figyelembe, amely időtartamának több mint 50 %-
ában (…) helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő tartalom jelenik 
meg.” „(…) A műsorelem akkor vehető figyelembe a helyi közélettel foglalkozó, helyi 
mindennapi életet segítő, az Mttv. 83. §-a szerinti célt szolgáló közszolgálati, vagy 
nemzetiségi vagy más kisebbségek számára szolgáló műsorelemként, ha az legalább 3 
perc időtartamban egybefüggően, ilyen tartalmú egységet alkot.” 
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A fentiek értelmében helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő 
műsorszámnak minősülő műsorszámokat és műsorelemeket a Határozat melléklete 
tartalmazza. 
 

3. A vizsgált adáshét minden napján és heti szinten is elmulasztotta teljesíteni a 
közszolgálati műsorszámok, műsorelemek – saját műsoridőben irányadó – arányai körében 
tett szerződéses vállalásait (minimum napi és heti 44,4%), ugyanis e műsorszámok, 
műsorelemek napi aránya 41,5-43,6% között alakult, heti szinten pedig 43%-ot ért el. 
 

A Médiatanács közszolgálati műsorszámokként azon műsorszámokat vette figyelembe, 
amelyek megfelelnek az Mttv. közszolgálatiság tartalmát meghatározó, 83. §-ában 
foglaltaknak. A Médiatanácsnak a Hatóság hivatalos honlapján hozzáférhető egyes 
pályázati felhívásokból megismerhető pályáztatási eljárásában alkalmazott gyakorlata 
továbbá ezen műsorszámok esetében is irányadó, amely szerint: „Az Mttv. 83. §-a szerinti 
célt szolgáló közszolgálati műsorszámként az a műsorszám vehető figyelembe, amely 
időtartamának több mint 50%-ában az Mttv. 83. §-a szerinti célt szolgáló tartalom jelenik 
meg.” 
 

A fentiekben részletezett szempontok figyelembevételével a helyi közélettel foglalkozó, a 
helyi mindennapi életet segítő műsorszámokat a Médiatanács közszolgálatinak tekintette, e 
műsorszámokról a Határozat melléklete nyújt tájékoztatást. 
 

4. Egy adásnapon túllépte az ismétlések maximális napi aránya körében irányadó 
szerződéses vállalását (2,78%), mivel az ismételt műsorszámok aránya 2018. július 29-én 
13,3% volt. 
 
 

II. 
Az Mttv. 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint: 
„A lineáris médiaszolgáltatásban a reklám és a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól 
való megkülönböztetésének módja 
… 
c) rádiós médiaszolgáltatás esetében az akusztikus módon történő 
figyelemfelhívás.” 

 

A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 33. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglaltakat, tekintettel arra, hogy az alábbi táblázatban 
meghatározott esetekben (14 alkalommal) a reklámblokkokat nyitó főcím nélkül tette közzé, 
azaz hiányzott az akusztikus módon történő figyelemfelhívás. (A reklámblokkok végén a 
„Reklámot hallottak.” záró főcím szerepelt.) A Médiaszolgáltató a jogsértést elismerte. 
 

dátum reklámblokk kezdete 
(óra:perc:másodperc) 

2018. 07. 23. 05:54:12 

2018. 07. 23. 06:35:30 

2018. 07. 23. 08:33:09 

2018. 07. 24. 05:54:12 

2018. 07. 24. 06:33:29 

2018. 07. 24. 09:33:24 

2018. 07. 25. 05:54:16 

2018. 07. 25. 06:34:29 

2018. 07. 26. 05:54:15 

2018. 07. 26. 06:33:16 

2018. 07. 26. 08:03:23 

2018. 07. 27. 05:54:14 

2018. 07. 27. 06:33:27 

2018. 07. 27. 07:58:39 

 
 

A Médiatanács a Médiaszolgáltató azon védekezését illetően, miszerint megtette a jövőbeni 
jogkövetést és szerződésszerű működést biztosító intézkedéseket – figyelemmel egyúttal a 
hatósági ellenőrzés megállapításainak részleges elismerésére is – megállapította, hogy e 
hivatkozás irreleváns a jogsértések megállapítása szempontjából, nem teszi a 
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jogsértéseket meg nem történtté. A médiaszolgáltatói felelősség az Mttv. 3. §-a értelmében 
objektív, a médiaszolgáltatóknak biztosítaniuk kell a médiaigazgatásra vonatkozó 
jogszabályok és a hatósági nyilvántartásba vett vállalásaik teljesítését. 
 

A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete 
tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet 
rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói 
megállapítások pontos tényállási alapját. 
 

A Médiatanács által a jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények és azok 
megválasztásánál figyelembe vett szempontok: 
 

Az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint: 
„A Hatóság kérelemre vagy hivatalból – feladat- és hatáskörének keretében – jogosult 
hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az 
Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági 
döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági 
szerződésekben foglaltak teljesítését.” 
 

Az Mttv. 167. § (2) bekezdése szerint: 
„Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a 
hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, 
illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony 
jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. 
szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása 
érdekében hatósági eljárást indít.” 
 

Az Mttv. 186. § (1) bekezdés értelmében: 
„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. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az 
esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. 
 

Az Mttv. 187. § (4) bekezdés értelmében: 
„187. § (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek 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 Médiatanács az Mttv. 2011. január 1. napján történt hatályba lépése óta nem állapította 
meg sem az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, sem pedig a 33. § (1) bekezdésének c) 
pontjában foglaltak megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, amely körülményre 
tekintettel jelen esetben az ismételtség esete egyik jogsértés vonatkozásában sem áll fenn. 
 

I. A Médiatanács következetes joggyakorlata alapján az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés jelen eljárásban megállapított megsértése nem tekinthető csekély 
súlyúnak, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatásában a vizsgált adáshéten a magyar zenei művek napi aránya kapcsán 
tett vállalását jelentősen, öt adásnapon és a heti arány kapcsán is több mint ½-ed 
mértékben, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 
napi és heti aránya kapcsán ugyancsak több mint ½-ed mértékben alulteljesítette, illetve az 
ismétlések tekintetében a hatósági szerződésben tett napi vállalását egy adásnapon 
jelentősen túllépte. 
 

javascript:LinkUgrik('A1000104.TV','','lawref')
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Erre figyelemmel a Médiatanács bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértés 
esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót 
visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor 
külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó 
jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a 
szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. 
 

Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 
„187. § (2) 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.” 
 

A Médiatanács a jogsértés nem csekély súlyán túl az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése körében az Mttv. 187. § (2) bekezdésében rögzített mérlegelési 
szempontok közül a jogsértés folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a 
Médiaszolgáltató a médiaszolgáltatása tekintetében a magyar zenei művek, a helyi 
közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, illetve a közszolgálati 
műsorszámok hatósági szerződésben meghatározott napi arányát a vizsgált adáshét 
valamennyi napján folyamatosan alulteljesítette. 
 

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

Az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja szerint: 
„A Médiatanács és a Hivatal – a (7) bekezdés figyelembevételével – a következő 
jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: 
… 
b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben …” 
 

A fentiek okán a jogsértés nem csekély súlyára, a Médiaszolgáltató helyi kereskedelmi 
jellegére, illetve az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt a 187. § (3) bekezdés bb) alpontja 
alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,1 %-ának megfelelő összegű 
50.000,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács a bírság összegének meghatározásakor tekintettel volt arra, hogy egy 
esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározásánál 
érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás 
és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. 
 

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. 
 

II. Tekintettel egyrészt arra, hogy az Mttv. 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
rendelkezés megsértése kapcsán ismételtség nem áll fenn, hiszen ilyen jellegű jogsértést a 
Médiatanács korábban még nem állapított meg, másrészt pedig arra, hogy a jogsértést a 
Médiatanács csekély súlyúnak minősítette, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, 
és az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívta a Médiaszolgáltatót, hogy jelen határozat 
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közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, 
és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 

Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén, a közigazgatási per 
indításának lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási per 
vonatkozásában az Mttv. 163. § (1)-(3) és a 164. § (1)-(2) bekezdései, a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.), a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) és az elektronikus ügyintézés és 
bizalmi szolgáltatások részletes szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezései irányadóak. Az Ákr. 143. § (3) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján, ahol jogszabály a hatóság döntésének 
bírósági felülvizsgálatát említi, azon közigazgatási pert kell érteni. 
 

A keresetlevél benyújtásának szabályait a Kp. 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. §-a, a 
48. § (1) bekezdésének l) pontja, a Pp. 605. § (1) és 608. § (1) bekezdései és az E-
ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése, az azonnali jogvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a 
Kp. 50. §-a, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a Kp. 77. § (2) 
bekezdése tartalmazzák. A bírság megfizetésére és behajtására az Art. szabályai 
irányadóak. 
 

Budapest, 2018. október 30. 
 

a Médiatanács nevében 
 
 
 

            Dr. Karas Monika 
    elnök 

 
 
 
            Dr. Koltay András 

           hitelesítő tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 
Személyes adat  
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Melléklet a Médiatanács 1196/2018. (X. 30.) számú végzéséhez 
 

FM 95 Rádió 1 Debrecen – 2018. július 23-29. 

dátum műsorszám címe kezdés vége 
nettó 
idő szöveg zene 

magyar 
mű 

nem magyar 
mű közszolgálat kat. ism. helyi 

2018-07-29 Pádár Alexandra - Menj tovább 05:00:04 05:03:00 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00         

2018-07-29 Newik - More Than Gold 05:03:00 05:05:56 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02:56         

2018-07-29 Közügy - Debrecen TV műsora (Virágkarnevál) 05:05:56 05:32:12 00:26:16 00:26:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k ism. helyi 

2018-07-29 
szignál (termékmegjelenítés, korhatár besorolás, Rádió 1, csak igazi mai 
sláger megy) 05:32:12 05:32:37 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Wellhello - Regi szoke 05:32:37 05:35:58 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 műsorszám része k   helyi 

2018-07-29 
Esti Közelkép – Debrecen TV műsora (Podmaniczky-díj kapott Horvát 
Péter helytörténet kutató) 05:35:58 05:47:57 00:11:59 00:11:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k ism. helyi 

2018-07-29 Zoohacker/Judie Jay - Best Friends 05:47:57 05:51:45 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 műsorszám része k   helyi 

2018-07-29 sporthírek (balmazújvárosi foci) 05:51:45 05:53:53 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k   helyi 

2018-07-29 Rúzsa Magdi - Szerelem 05:53:53 05:54:01 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:08 00:00:00 műsorszám része k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 05:54:01 05:54:13 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Usher - Yeah 05:54:13 05:57:19 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 műsorszám része k   helyi 

2018-07-29 Hírek 05:57:19 06:01:19 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 06:25:05 06:25:11 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 The Black Eyed Peas - Shut Up 06:25:11 06:28:17 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06         

2018-07-29 Hírek 06:28:17 06:32:17 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 06:54:13 06:54:19 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Juanes - La Camisa Negra 06:54:19 06:57:25 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06         

2018-07-29 Hírek 06:57:25 07:01:25 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 07:22:04 07:22:10 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Ella Henderson - Ghost 07:22:10 07:25:16 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06         

2018-07-29 Hírek 07:25:16 07:29:16 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 07:55:32 07:55:38 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Edward Maya - This Is The Life 07:55:38 07:58:44 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06         

2018-07-29 Hírek 07:58:44 08:02:44 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 08:24:38 08:24:42 00:00:04 00:00:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Milk And Sugar - Let The Sunshine In (Tocadisco Remix) 08:24:42 08:27:50 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03:08         

2018-07-29 Hírek 08:27:50 08:31:50 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 08:54:42 08:54:48 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 DNCE - Cake By The Ocean 08:54:48 08:57:54 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06         

2018-07-29 Hírek 08:57:54 09:01:54 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 09:23:25 09:23:31 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 OneRepublic - Love Runs Out 09:23:31 09:26:37 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06         

2018-07-29 Hírek 09:26:37 09:29:37 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 Hírek 10:00:05 10:02:04 00:01:59 00:01:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 
szignál (termékmegjelenítés, korhatár besorolás, Rádió 1, csak igazi mai 
sláger megy) 10:02:04 10:02:32 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Kygo/Selena Gomez - It Ain't Me 10:02:32 10:05:57 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25         
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2018-07-29 műsorvezető beköszönés 10:05:57 10:06:24 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Katy Perry - Chained To The Rhythm 10:06:24 10:10:25 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01         

2018-07-29 CocoTia - Speed of Light 10:10:25 10:13:25 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00         

2018-07-29 horoszkóp 10:13:25 10:14:37 00:01:12 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Lotfi Begi/Radics Gigi/Varga Viktor - Alomutazo 10:14:37 10:17:37 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00         

2018-07-29 szignál (music promo) 10:17:37 10:18:10 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 The Chainsmokers/Coldplay - Something Just Like This 10:18:10 10:22:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50         

2018-07-29 Major Lazer/Justin Bieber/MO - Cold Water 10:22:00 10:25:10 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10         

2018-07-29 dal konferálás 10:25:10 10:25:45 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 One Republic/Seeb - Rich Love 10:25:45 10:28:48 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03         

2018-07-29 Ceasefire x - Satellites 10:28:48 10:31:49 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 00:03:01         

2018-07-29 szignál (music promo) 10:31:49 10:32:34 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Calvin Harris/Dua Lipa - One Kiss 10:32:34 10:36:03 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03:29         

2018-07-29 Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back 10:36:03 10:39:19 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16         

2018-07-29 Heston Blumenthal sztárséf ételei 10:39:19 10:40:33 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Sigma - Nobody To Love 10:40:33 10:43:24 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:00:00 00:02:51         

2018-07-29 Martin Solveig - All Stars 10:43:24 10:46:08 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 00:02:44         

2018-07-29 Ed Sheeran - Perfect (DISCO'S HIT Radio Version) 10:46:08 10:50:24 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:00:00 00:04:16         

2018-07-29 időjárás 10:50:24 10:51:21 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k   helyi 

2018-07-29 Lana Del Rey - Summertime Sadness 10:51:21 10:55:20 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59         

2018-07-29 David Guetta/Nicki Minaj - Hey Mama 10:55:20 10:58:31 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:00 00:03:11         

2018-07-29 műsorelőzetes 10:58:31 10:59:11 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 10:59:11 10:59:44 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Hírek 10:59:44 11:01:43 00:01:59 00:01:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 
szignál (termékmegjelenítés, korhatár besorolás, Rádió 1, csak igazi mai 
sláger megy) 11:01:43 11:02:11 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Luis Fonsi/Demi Lovato - Echame La Culpa 11:02:11 11:04:51 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 00:02:40         

2018-07-29 műsorvezető beköszönés 11:04:51 11:05:17 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 New Level Empire - Odafuthatnánk 11:05:17 11:08:13 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00         

2018-07-29 Hajrá - sportmagazin 11:08:13 11:53:10                   

2018-07-29 sport eredmények 11:08:13 11:09:30 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k   helyi 

2018-07-29 DJ Snake/Justin Biber - Let Me Love You 11:09:30 11:12:51 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21         

2018-07-29 DVSC-Mezőkövesd bajnoki mérkőzés 11:12:51 11:14:51 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k   helyi 

2018-07-29 Bogi - Feels So Right 11:14:51 11:17:40 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 00:02:49         

2018-07-29 szignál (music promo) 11:17:40 11:18:13 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Rudimental/Macklemore/Jess Glynne - These Days 11:18:13 11:21:49 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36         

2018-07-29 Balmazújváros szezonnyitó mérkőzése 11:21:49 11:24:01 00:02:12 00:02:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k   helyi 

2018-07-29 Sia/Sean Paul - Cheap Thrills 11:24:01 11:27:43 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42         

2018-07-29 DEAC labdarúgó hírek 11:27:43 11:29:37 00:01:54 00:01:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k   helyi 

2018-07-29 
Sam Feldt & Deepend feat. Teemu - Runaways (Muzzaik & Stadiumx 
Mix) 11:29:37 11:33:04 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27         

2018-07-29 dal konferálás 11:33:04 11:33:32 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Nicky Jam/Will Smith/Era Istrefi - Live It Up 11:33:32 11:36:38 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06         

2018-07-29 szignál (music promo) 11:36:38 11:37:13 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Alan Walker - Faded 11:37:13 11:40:46 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33         

2018-07-29 játék nyertes 11:40:46 11:41:33 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00         
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2018-07-29 reklám 11:41:33 11:42:17 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Robin Schulz/James Blunt - OK 11:42:17 11:45:25 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03:08         

2018-07-29 Hírek 11:45:25 11:52:45 00:07:20 00:07:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 műsorvezető búcsú 11:52:45 11:53:10 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Lost Frequencies - Are You With Me 11:53:10 11:55:04 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:01:54         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 11:55:04 11:55:14 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Britney Spears - Toxic 11:55:14 11:58:20 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06         

2018-07-29 programajánló 11:58:20 12:00:22 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 12:33:19 12:33:25 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Underdog Project - Summer Jam 12:33:25 12:36:28 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 12:57:19 12:57:25 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 12:57:25 12:58:28 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Hírek 12:58:28 13:00:28 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 13:34:26 13:34:32 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Rihanna - Rude Boy 13:34:32 13:37:35 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 13:56:35 13:56:41 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 13:56:41 13:59:47 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Hírek 13:59:47 14:01:48 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 14:32:09 14:32:15 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Paul Johnson - Get Get Down 14:32:15 14:35:18 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 14:56:50 14:56:56 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 14:56:56 15:00:02 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Hírek 15:00:02 15:02:04 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 15:30:19 15:30:25 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 The Black Eyed Peas - Let's Get It Started 15:30:25 15:33:28 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 15:54:55 15:55:01 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 15:55:01 15:56:04 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Hírek 15:56:04 15:58:04 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 16:28:23 16:28:29 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 K-Maro - Femme Like You 16:28:29 16:31:32 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 16:58:58 16:59:04 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 16:59:04 17:00:07 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Hírek 17:00:07 17:02:07 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 17:55:16 17:55:22 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 17:55:22 17:56:26 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Hírek 17:56:26 17:58:26 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k   helyi 

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 18:26:38 18:26:44 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 Jennifer Lopez - Jenny From The Block 18:26:44 18:29:47 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 18:57:47 18:57:53 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 18:57:53 18:59:56 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 19:57:32 19:57:38 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 19:57:38 19:59:41 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 20:58:55 20:59:01 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 20:59:01 21:01:04 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 21:57:56 21:58:02 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         
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2018-07-29 reklám 21:58:02 22:00:05 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 szignál (FM 95 Rádió1, csak igazi mai sláger megy) 22:57:55 22:58:01 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

2018-07-29 reklám 22:58:01 23:00:04 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00         

 
 
Budapest, 2018. október 30. 
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 hitelesítő tag 


