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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Koltay András 11 óra 23 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

40/2022. (I. 25.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-2/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának december havi pénzügyi jelentése 

31/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2022. évi elemi költségvetése 

32/2022. 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 tartalmi vizsgálata 

33/2022. A Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

34/2022. A Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

35/2022. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban 

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

36/2022. A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

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

37/2022. A Magyar Lapkiadók Egyesülete Társszabályozás Szakértői Bizottsága T-2021/02. 

ügyiratszámú határozatának felülvizsgálata - előzmény: 655/2021. számú előterjesztés 

38/2022. A PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. által üzemeltetett PESTI TV állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 31-én 20:00 és 20:45 

óra között sugárzott "Ki ette meg a misszionáriust?" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 

9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] - előzmény: 771/2021. 

számú előterjesztés 

39/2022. A Fehérvár Médiacentrum által üzemeltetett Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű 

(Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 2021. október 6-án 

19:06:24-19:55:13 óra között közzétett "Fehérvári Beszélgetések: Tiszta Szex" című műsorszám 

hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 

megsértése] - előzmény: 803/2021. számú előterjesztés 

40/2022. A Klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2021. III. negyedév) - előzmény: 804/2021. számú előterjesztés 

41/2022. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 97,7 állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű (Kecskemét 97,7 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. 
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közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdés 

megsértése] - előzmény: 857/2021. számú előterjesztés 

42/2022. A TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű (Jászberény 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 24-én három 

alkalommal sugárzott médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 

megsértése] - előzmény: 806/2021. számú előterjesztés 

43/2022. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. novemberi adásainak vizsgálata - a 

Tolnatáj Televízió Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. november 9-én 19:52:02 és 19:59:34 óra között 

sugárzott "Tolnát, Baranyát járjuk... (Béla és a transzcendens)" című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 

20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

44/2022. A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi 

(Karcag 88,0 MHz) lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2021. november 8-14. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 

66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 

vélelmezett megsértése] 

30/2022. Internetes közönségmérési adatok (2021. IV. negyedév) 

E-5/2022. Eljárási lehetőségek a nem magyar joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatókkal 

kapcsolatban felmerült jogsértések esetén, valamint a külföldi médiahatóságoknak továbbított 

bejelentések 2011-től 2021-ig 

E-6/2022. A Média- és Hírközlési Biztos 2021. III. és IV. negyedévi beszámolója a médiatartalom-

szolgáltatásokat érintő ügyekről 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-2/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának december havi pénzügyi jelentése 

Dr. Varga Zalán ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

2. 31/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 2022. évi elemi költségvetése 

Sorbán János 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 41/2022. (I. 25.) számú döntése: a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2022. évi elemi 
költségvetéséről 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztésben bemutatott és az előterjesztés mellékleteként benyújtott 

2022. évi elemi költségvetés űrlapgarnitúrát. 
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3. 32/2022. 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 
tartalmi 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 42/2022. (I. 25.) 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 tartalmi vizsgálata 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2) 

bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér az ”EURÓPA 

RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázótól a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőségre 2021. december 1-jén benyújtott pályázati ajánlata tekintetében. 

4. 33/2022. A Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 43/2022. (I. 25.) számú döntése: a Nyíregyháza 91,1 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. október 15-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 

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

hirdetményi úton 2021. október 15-én közzétett Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő 

kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

91,1 MHz körzeti 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. 
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3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Radio Plus Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Nyíregyháza 91,1 MHz 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

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

5. 34/2022. A Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 44/2022. (I. 25.) számú döntése: a Debrecen 104,6 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. október 15-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 

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

hirdetményi úton 2021. október 15-én közzétett Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő 

kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

104,6 MHz körzeti 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 Best Radio Kft. pályázó. 

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

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Debrecen 104,6 MHz 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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6. 35/2022. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással indított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 45/2022. (I. 25.) számú döntése: a Balatonfüred 96,2 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Karc FM Média Kft. – Balatonfüred 96,2 MHz) 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

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

8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1256/2021. (XII. 14.) számú 

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

25475-5/2021. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) 

bekezdése és 64. § (4) bekezdése, valamint a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján, az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a 

Karc FM Média Kft.-vel a Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használata tekintetében, a Karc FM Média Kft. 2021. november 8-án benyújtott 

pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, jóváhagyva a Karc FM Média Kft. Keszthely 92,2 MHz 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Balatonfüred 96,2 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsággal. 

A Médiatanács 46/2022. (I. 25.) számú döntése: a Balatonfüred 96,2 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Karc FM Média Kft. – Budapest 95,3 MHz) 

A Médiatanács 45/2022. (I. 25.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi a Karc FM Média Kft. 

Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosítását a 

Karc FM Média Kft. Keszthely 92,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága vételkörzetének 2022. május 

1. napjától történő kibővítése okán a Balatonfüred 96,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal. 
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7. 36/2022. A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 47/2022. (I. 25.) számú döntése: a Győr 88,1 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Karc FM Média Kft. – Győr 88,1 MHz) 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 2021. október 8-án közzétett 

pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1257/2021. (XII. 14.) számú határozatával 

megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., és a 26749-4/2021. 

iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) 

bekezdése, 64. § (4) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés I. 

számú mellékletében foglaltak szerint, hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését 

kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően, a Győr 88,1 

MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, 

jóváhagyva a Karc FM Média Kft. Mosonmagyaróvár 90,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának 

vételkörzet-bővítését a Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal. 

A Médiatanács 48/2022. (I. 25.) számú döntése: a Győr 88,1 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Karc FM Média Kft. – Budapest 95,3 MHz) 

A Médiatanács 45/2022. (I. 25.) számú, valamint 47/2022. (I. 25.) számú döntésére tekintettel 

kezdeményezi a Karc FM Média Kft. Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződésének módosítását a Karc FM Média Kft. Mosonmagyaróvár 90,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsága vételkörzetének 2022. május 1. napjától történő kibővítése okán a 

Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal. 
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8. 37/2022. A Magyar Lapkiadók Egyesülete Társszabályozás 
Szakértői Bizottsága T-2021/02. ügyiratszámú határozatának 
felülvizsgálata - előzmény: 655/2021. 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 49/2022. (I. 25.) számú döntése: a Magyar Lapkiadók 
Egyesülete Társszabályozás Szakértői Bizottsága T-2021/02. 
ügyiratszámú határozatának felülvizsgálata 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy az MLE döntése, eljárása megfelel a Médiatanács 

önszabályozó szervezettel kötött közigazgatási szerződésben foglaltaknak, az annak 

mellékletét képező Magatartási Kódex, valamint az Mttv. és az Smtv. vonatkozó 

rendelkezéseinek. 

2. A Médiatanács tájékoztatja a Magyar Lapkiadók Egyesületét a közigazgatási hatósági eljárás 

eredményéről. 

3. A Médiatanács az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levél útján tájékoztatja 

a Bejelentőt a közigazgatási hatósági eljárás eredményéről. 

9. 38/2022. A PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. által 
üzemeltetett PESTI TV állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
március 31-én 20:00 és 20:45 óra között sugárzott "Ki ette 
meg a misszionáriust?" című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] - előzmény: 771/2021. 
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 50/2022. (I. 25.) számú döntése: a PROGRESS 
MÉDIA HUNGARY Kft. által üzemeltetett PESTI TV állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. március 31-én 20:00 és 20:45 óra között 
sugárzott „Ki ette meg a misszionáriust?” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. médiaszolgáltató az általa 

üzemeltetett PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2021. március 31-én 20:00 és 20:45 óra között sugárzott „Ki ette meg a 
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misszionáriust?” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért 

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 100.000 Ft bírsággal 

sújtja; 

2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 40.000 Ft 

bírság megfizetésére kötelezi. 

10. 39/2022. A Fehérvár Médiacentrum által üzemeltetett 
Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű (Székesfehérvár 
99,2 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 
2021. október 6-án 19:06:24-19:55:13 óra között közzétett 
"Fehérvári Beszélgetések: Tiszta Szex" című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] - előzmény: 
803/2021. 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 51/2022. (I. 25.) számú döntése: a Fehérvári 
Médiacentrum Kft. által üzemeltetett Vörösmarty Rádió állandó 
megnevezésű (Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban 2021. október 6-án 19:06:24-19:55:13 óra 
között sugárzott „Fehérvári Beszélgetések: Tiszta szex” című 
műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 
a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Fehérvár Médiacentrum Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

az általa üzemeltetett Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű (Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatásában 2021. október 6-án 19:06:24-19:55:13 óra között sugárzott 

„Fehérvári Beszélgetések: Tiszta szex” című műsorszámával megsértette az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 50.000,- Ft bírsággal sújtja. 

11. 40/2022. A Klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, 
piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021. 
III. negyedév) - előzmény: 804/2021. 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: 
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A Médiatanács 52/2022. (I. 25.) számú döntése: a Klasszifikációs 
ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 
vizsgálata (2021. III. negyedév) 

A Médiatanács megállapítja, hogy a PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) a PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű médiaszolgáltatás 

internetes honlapján, a saját műsorát közlő tartalommal 2021. szeptember 22. napján megsértette a 

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

továbbiakban: Mttv.) 10. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja. 

12. 41/2022. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 
97,7 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Kecskemét 
97,7 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 
november 15-21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdés 
megsértése] - előzmény: 857/2021. 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 53/2022. (I. 25.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. által üzemeltetett Karc FM 97,7 állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű (Kecskemét 97,7 MHz), közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Karc FM Média Kft. az általa üzemeltetett Karc FM 97,7 állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Kecskemét 97,7 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 

november 15-21. közötti adáshetén megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 40.000 Ft bírsággal sújtja. 

13. 42/2022. A TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió 
állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű (Jászberény 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson 2021. 
szeptember 24-én három alkalommal sugárzott 
médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése] - előzmény: 806/2021. 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: 
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A Médiatanács 54/2022. (I. 25.) számú döntése: a TRIÓ Rádió Kft. 
által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó megnevezésű, helyi 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű (Jászberény 97,7 MHz) 
médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 24-én három alkalommal 
sugárzott médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a TRIÓ Rádió Kft. médiaszolgáltató a TRIÓ Rádió állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű (Jászberény 97,7 MHz) rádiós 

médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 24-én három alkalommal sugárzott médiatartalom 

közzétételekor összesen három alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 

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

haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni 

jogsértésektől. 

14. 43/2022. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. 
novemberi adásainak vizsgálata - a Tolnatáj Televízió Zrt. 
által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
november 9-én 19:52:02 és 19:59:34 óra között sugárzott 
"Tolnát, Baranyát járjuk... (Béla és a transzcendens)" című 
műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 
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: 

A Médiatanács 55/2022. (I. 25.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. novemberi adásainak 
vizsgálata – a Tolnatáj Televízió Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV 
állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. november 9-én 19:52:02 és 19:59:34 óra 
között sugárzott „Tolnát, Baranyát járjuk... (Béla és a transzcendens)” 
című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Tolnatáj Televízió Zrt.-vel szemben az Smtv. 

20. § (3) bekezdésének egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a Tolnatáj TV 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 

november 9-én 19:52:02 és 19:59:34 óra között sugárzott „Tolnát, Baranyát járjuk... (Béla és a 

transzcendens)” című műsorszámmal kapcsolatban. 

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

elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
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15. 44/2022. A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett KARCAG FM 
állandó megnevezésű kisközösségi (Karcag 88,0 MHz) 
lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2021. november 8-14. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § 
(4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezések 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: 

A Médiatanács 56/2022. (I. 25.) számú döntése: a KUN-MÉDIA Kft. 
által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi 
(Karcag 88,0 MHz) lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2021. november 
8-14. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a KUN-MÉDIA Kft.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű 

kisközösségi (Karcag 88,0 MHz) lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2021. november 8-14. közötti 

működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 

32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

16. 30/2022. Internetes közönségmérési adatok (2021. IV. 
negyedév) 

Mádl 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 57/2022. (I. 25.) számú döntése: Internetes 
közönségmérési adatok (2021. IV. negyedév) 

A Médiatanács elrendeli az Internetes közönségmérési adatok (2021. IV. negyedév) c. összefoglaló 

közzétételét az NMHH honlapján. 
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17. E-5/2022. Eljárási lehetőségek a nem magyar joghatóság 
alá tartozó médiaszolgáltatókkal kapcsolatban felmerült 
jogsértések esetén, valamint a külföldi médiahatóságoknak 
továbbított bejelentések 2011-től 2021-ig 

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

18. E-6/2022. A Média- és Hírközlési Biztos 2021. III. és IV. 
negyedévi beszámolója a médiatartalom-szolgáltatásokat 
érintő ügyekről 

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

Dr. Koltay András az ülést 12 óra 49 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. február 

1. 10 óra. 

Budapest, 2022. január 26. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


