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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 10 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Koltay András – szóban – 2. számú napirendi pontként, további egy 

napirendi pont felvételét javasolta „Célvizsgálat az országos elérésű televíziós médiaszolgáltatások 

hír- és politikai tájékoztató műsorszámai tekintetében, az orosz-ukrán konfliktus kapcsán” címmel, 

mellyel a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett egyetértett, és 

193/2022. (III. 1.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

MTVA-12/2022. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, 

valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2022) 

Célvizsgálat az országos elérésű televíziós médiaszolgáltatások hír- és politikai tájékoztató 

műsorszámai tekintetében, az orosz-ukrán konfliktus kapcsán 

111/2022. Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

98/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2022. január 14-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 14-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

99/2022. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

112/2022. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség kérelme ideiglenes hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Szombathely 98,8 MHz kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

100/2022. A Best Radio Kft. (Eger 100,7 MHz – 100,7 BEST FM) hatósági szerződésmódosítás iránti 

kérelme 

101/2022. A Best Radio Kft. (Zalaegerszeg 88,9 MHz – 88,9 BestFM) hatósági szerződésmódosítás 

iránti kérelme 

102/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és közösségi 

rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján – III. 

113/2022. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 

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

vizsgálata (2021. június 1. - december 31.) 

114/2022. A műsorkvóta-kötelezett lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó 

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

vizsgálata (2021. év) 

103/2022. Előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelmek 
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104/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 

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

vélelmezett megsértése a Dél-alföldi Média Centrum Kft. által üzemeltetett Rádió 7 állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 

MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

105/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. decemberi 

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

Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett 100,4 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

(Salgótarján 100,4 MHz) médiaszolgáltatáson] - előzmény: 66/2022. számú előterjesztés 

106/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. decemberi 

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

Rádió TOP Kft. által üzemeltetett 88,8 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

(Kazincbarcika 88,8 MHz) médiaszolgáltatáson] - előzmény: 65/2022. számú előterjesztés 

107/2022. A Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 

87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz + 

Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + 

Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 

91,4 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése] - előzmény: 858/2021. számú előterjesztés 

108/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. novemberi 

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

Sunshine Rádió Kft. által üzemeltetett 99,4 Sunshine FM állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

(Nyíregyháza 99,4 MHz) médiaszolgáltatáson] - előzmény: 26/2022. számú előterjesztés 

109/2022. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. decemberi adásainak vizsgálata - a 

TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2021. december 22-ei műsorainak vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 

megsértése] - előzmény: 56/2022. számú előterjesztés 

110/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Duna állandó megnevezésű, 

közszolgálati médiaszolgáltatáson futó "Rex felügyelő" című sorozat 2022. január 17-én 19 óra 43 

perctől sugárzott "Halál az interneten" és 2022. január 24-én 19 óra 50 perctől sugárzott, majd január 

25-én 8 óra 42 perctől megismételt "A halál szépsége" című epizódjait kifogásoló bejelentések [az 

Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

E-15/2022. A látássérültek médiabefogadását segítő audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) 

bekezdése alapján (2021. IV. negyedév) 
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Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-12/2022. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós 
hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására 
(RÁDIÓÁLLANDÓ2022) 

Dr. Varga Zalán 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 194/2022. (III. 1.) számú döntése: a 
RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati felhívás kibocsátásáról 

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

szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására vonatkozó 

RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező 

formában. 

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

vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati 

felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 

a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 

– pályázati kérelem űrlap 

– pályázó nyilatkozata 

– részletes költségvetés 

– szerkesztői nyilatkozat 

2. Célvizsgálat az országos elérésű televíziós 
médiaszolgáltatások hír- és politikai tájékoztató műsorszámai 
tekintetében, az orosz-ukrán konfliktus kapcsán 

Dr. Koltay András ismertette a szóbeli előterjesztést, melyet a Médiatanács tagjai megtárgyaltak. Ezt 

követően, a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 

előterjesztésben foglalt szóbeli javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 195/2022. (III. 1.) számú döntése: célvizsgálat az 
országos elérésű televíziós médiaszolgáltatások hír- és politikai 
tájékoztató műsorszámai tekintetében, az orosz-ukrán konfliktus 
kapcsán 

A Médiatanács elfogadja, hogy készüljön célvizsgálat az országos elérésű televíziós 

médiaszolgáltatások hír- és politikai tájékoztató műsorszámai tekintetében, az orosz-ukrán konfliktus 

kapcsán. 
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3. 111/2022. Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 196/2022. (III. 1.) számú döntése: az Ajka 93,2 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Ajka 93,2 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás végleges szövegét és azt 

hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

4. 98/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január 
14-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 14-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 197/2022. (III. 1.) számú döntése: Szombathely 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2022. január 14-én közzétett pályázati felhívásra 2022. 
február 14-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja alapján, a 

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2022. január 14-én közzétett, Szombathely telephelyű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára pályázati ajánlatot benyújtó 

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés 

mellékletét képező végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati 

ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) és e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. d) és e) 

pontja alapján alakilag érvénytelen. 
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5. 99/2022. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2021. október 22-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 198/2022. (III. 1.) számú döntése: a Nyíregyháza 
100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. október 22-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 

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

hirdetményi úton 2021. október 22-én közzétett, a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. április 18. napjától 

történő közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

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

pontja alapján az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Nyíregyháza 100,5 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján 

közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 

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

Nonprofit Közhasznú Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági 

szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

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

6. 112/2022. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 
kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 
65. § (11) bekezdése alapján a Szombathely 98,8 MHz 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
tekintetében 

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

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

hozta: 
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A Médiatanács 199/2022. (III. 1.) számú döntése: a Szombathelyi 
Evangélikus Egyházközség kérelme ideiglenes hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Szombathely 
98,8 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
tekintetében 

A Médiatanács a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § 

(11) bekezdése alapján 2022. április 20. napjától 2022. június 18. napjáig tartó időtartamra ideiglenes 

hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Szombathely 98,8 MHz kisközösségi 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 

szerződésben foglaltak szerint. 

7. 100/2022. A Best Radio Kft. (Eger 100,7 MHz – 100,7 BEST 
FM) hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme 

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 200/2022. (III. 1.) számú döntése: a Best Radio Kft. 
(Eger 100,7 MHz – 100,7 BEST FM) hatósági szerződésmódosítás 
iránti kérelme 

A Médiatanács nem járul hozzá a Best Radio Kft. médiaszolgáltató 2022. február 4-én érkezett 

kérelmében foglalt, az Eger 100,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági 

szerződés módosításához, és döntéséről, valamint annak indokairól az előterjesztés mellékletét 

képező levélben tájékoztatja a Médiaszolgáltatót. 

8. 101/2022. A Best Radio Kft. (Zalaegerszeg 88,9 MHz – 88,9 
BestFM) hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme 

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 201/2022. (III. 1.) számú döntése: a Best Radio Kft. 
(Zalaegerszeg 88,9 MHz – 88,9 BestFM) hatósági 
szerződésmódosítás iránti kérelme 

A Médiatanács nem járul hozzá a Best Radio Kft. médiaszolgáltató 2022. február 4-én érkezett 

kérelmében foglalt, a Zalaegerszeg 88,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági 

szerződés módosításához, és döntéséről, valamint annak indokairól az előterjesztés mellékletét 

képező levélben tájékoztatja a Médiaszolgáltatót. 
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9. 102/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg 
földfelszíni lineáris kereskedelmi és közösségi rádiós 
médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek módosítása az 
Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján – III. 

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 202/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 
MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 

99,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes 

szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 203/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Miskolc 96,3 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Miskolc 96,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak 

szerint. 

A Médiatanács 204/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Békéscsaba 104,0 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Békéscsaba 104,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 205/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
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módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Gyöngyös 101,7 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Gyöngyös 101,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 206/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Hajdúböszörmény 98,9 MHz + Hajdúnánás 93,3 MHz + 
Hajdúszoboszló 100,6 MHz + Derecske 94,7 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Hajdúböszörmény 98,9 MHz + Hajdúnánás 93,3 MHz + 

Hajdúszoboszló 100,6 MHz + Derecske 94,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak 

szerint. 

A Médiatanács 207/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Kaposvár 99,9 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Kaposvár 99,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 208/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Keszthely 99,4 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Keszthely 99,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 209/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
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módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Kiskunfélegyháza 91,1 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Kiskunfélegyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 210/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Kiskunmajsa 88,2 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Kiskunmajsa 88,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 211/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Nyíregyháza 91,1 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató 2022. április 30. napjáig érvényes Nyíregyháza 91,1 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő 

módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 212/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Szolnok 90,4 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Szolnok 90,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak 

szerint. 

A Médiatanács 213/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Veszprém 90,6 MHz) 



 

11 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Veszprém 90,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 214/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Radio Plus Kft. – 
Zalaegerszeg 95,8 MHz) 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Zalaegerszeg 95,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 215/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (KUN-MÉDIA Kft. 
– Karcag 88,0 MHz) 

A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) 

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Karcag 88,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 216/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Lajta Rádió Kft. – 
Győr 103,1 MHz) 

A Médiatanács a Lajta Rádió Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak 

szerint. 

A Médiatanács 217/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Veszprém Rádió 
Kft. – Veszprém 103,1 MHz) 

A Médiatanács a Veszprém Rádió Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) 

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Veszprém 103,1 MHz médiaszolgáltatási 
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jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 218/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Alföld Kapuja 
Rádió Kft. – Cegléd 92,5 MHz) 

A Médiatanács az Alföld Kapuja Rádió Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) 

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Cegléd 92,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 219/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Dél-alföldi Média 
Centrum Kft. – Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + 
Kistelek 107,0 MHz) 

A Médiatanács a Dél-alföldi Média Centrum Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § 

(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 

MHz + Kistelek 107,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének 

egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 220/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Favorit Masters 
Kft. – Budapest 95,8 MHz) 

A Médiatanács a Favorit Masters Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) 

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 95,8 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

10. 113/2022. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és 
rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 
22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 31.) 

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: 
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A Médiatanács 221/2022. (III. 1.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 
31.) tárgyban [PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)] 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltatóval szemben az 

Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, a 

médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében.  

A Médiatanács 222/2022. (III. 1.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 
31.) tárgyban [New Digital Media Kft. (FIT HD)] 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a New Digital Media Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 

22. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, a médiaszolgáltató FIT 

HD állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében.  

A Médiatanács 223/2022. (III. 1.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 
31.) tárgyban [Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz 
Televízió)] 

A Médiatanács hatósági eljárást indít Szabadi Attila egyéni vállalkozó médiaszolgáltatóval szemben az 

Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, a 

médiaszolgáltató Régió Plusz Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében. 

A Médiatanács 224/2022. (III. 1.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 
31.) tárgyban [Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony TV)] 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület médiaszolgáltatóval szemben 

az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, a 

médiaszolgáltató Tótvázsony TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében. 

A Médiatanács 225/2022. (III. 1.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 
31.) tárgyban [KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM)] 
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A Médiatanács hatósági eljárást indít a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 22. § 

(8) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, a médiaszolgáltató 

KARCAG FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében. 

11. 114/2022. A műsorkvóta-kötelezett lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2021. év) 

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 226/2022. (III. 1.) számú döntése: a műsorkvóta-
kötelezett lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2021. év) tárgyban 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (FILMIO) 

médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 22. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése tárgyában a médiaszolgáltató FILMIO megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében. 

12. 103/2022. Előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti 
kérelmek 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 227/2022. (III. 1.) számú döntése: előzetes 
szakhatósági hozzájárulás iránti kérelmek 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő döntés elfogadásával – az MN/26319/2021. 

számon iktatott – előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelemre indult közigazgatási hatósági 

eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdésének e) 

pontja alapján megszünteti.  

A Médiatanács 228/2022. (III. 1.) számú döntése: előzetes 
szakhatósági hozzájárulás iránti kérelmek 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő döntés elfogadásával a Canal+ Luxembourg 

S.à r.l. MN/26243/2021. számon iktatott kérelmére az előzetes szakhatósági hozzájárulást megadja. 
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13. 104/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. decemberi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Dél-alföldi 
Média Centrum Kft. által üzemeltetett Rádió 7 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 
MHz + Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 MHz) kereskedelmi 
jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

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 229/2022. (III. 1.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. decemberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
Dél-alföldi Média Centrum Kft. által üzemeltetett Rádió 7 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 MHz + 
Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Dél-alföldi Média Centrum Kft. 

médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 

Rádió 7 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + 

Kistelek 107,0 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. december 8-i adásnapján 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

14. 105/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. decemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Helyi Rádió Kft. által 
üzemeltetett 100,4 Rádió 1 állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű (Salgótarján 100,4 MHz) 
médiaszolgáltatáson] - előzmény: 66/2022. 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 230/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
decemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Helyi Rádió Kft. által 
üzemeltetett 100,4 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi 
jellegű (Salgótarján 100,4 MHz) médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Helyi Rádió Kft. az általa üzemeltetett 100,4 Rádió 1 állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű (Salgótarján 100,4 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 

2021. december 2-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 

ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 20.000 Ft bírsággal sújtja. 

15. 106/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. decemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Rádió TOP Kft. által 
üzemeltetett 88,8 Rádió 1 állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű (Kazincbarcika 88,8 MHz) 
médiaszolgáltatáson] - előzmény: 65/2022. 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 231/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
decemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Rádió TOP Kft. által 
üzemeltetett 88,8 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi 
jellegű (Kazincbarcika 88,8 MHz) médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Rádió TOP Kft. az általa üzemeltetett 88,8 Rádió 1 állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű (Kazincbarcika 88,8 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 

2021. december 15-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 

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. 
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16. 107/2022. A Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar 
Katolikus Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
(Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + 
Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz 
+ Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 
MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + 
Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + 
Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 
104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz) közösségi 
jellegű médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] - előzmény: 858/2021. 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 232/2022. (III. 1.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió állandó megnevezésű 
körzeti vételkörzetű (Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 
MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz 
+ Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz + 
Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + 
Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 
102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 
MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Katolikus Rádió Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Székesfehérvár 96,1 

MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 

89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + 

Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz 

+ Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz) közösségi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. közötti működése során (a 2021. november 16-án, 17-én, 

18-án, 19-én és 20-án sugárzott műsorában, továbbá heti szinten) megsértette a 

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

továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 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. 
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A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Magyar Katolikus 

Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + 

Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz 

+ Tapolca 101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + 

Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + 

Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. november 18. 

napján sugárzott műsorában és heti szinten nem sértette meg a helyi közélettel foglalkozó, a helyi 

mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek teljes műsoridőhöz viszonyított arányaira, 

valamint a 2021. november 21-én sugárzott műsorában nem sértette meg a helyi mindennapi életet 

segítő műsorszámok, műsorelemek éjszakai órák nélküli műsoridőhöz viszonyított arányára vonatkozó 

szerződéses kötelezettségét. 

17. 108/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. novemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Sunshine Rádió Kft. által 
üzemeltetett 99,4 Sunshine FM állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű (Nyíregyháza 99,4 MHz) 
médiaszolgáltatáson] - előzmény: 26/2022. 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 233/2022. (III. 1.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
novemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Sunshine Rádió Kft. 
által üzemeltetett 99,4 Sunshine FM állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű (Nyíregyháza 99,4 MHz) médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Sunshine Rádió Kft. az általa üzemeltetett 99,4 Sunshine FM 

állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Nyíregyháza 99,4 MHz), kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2021. november 8-i adásnapján nem sértette meg az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezést. 
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18. 109/2022. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. 
decemberi adásainak vizsgálata - a TELIN Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatás 2021. december 22-ei műsorainak 
vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] - 
előzmény: 56/2022. 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 234/2022. (III. 1.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. decemberi adásainak 
vizsgálata – a TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 
december 22-ei műsorainak vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a TELIN Nonprofit Kft. médiaszolgáltató az egyetem tv állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű és kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 2021. december 22-

én 20:22:26-kor közölt támogatói üzenettel egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) 

bekezdését, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja alapján 20 000 Ft 

bírsággal sújtja. 

19. 110/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett Duna állandó megnevezésű, közszolgálati 
médiaszolgáltatáson futó "Rex felügyelő" című sorozat 2022. 
január 17-én 19 óra 43 perctől sugárzott "Halál az interneten" 
és 2022. január 24-én 19 óra 50 perctől sugárzott, majd 
január 25-én 8 óra 42 perctől megismételt "A halál szépsége" 
című epizódjait kifogásoló bejelentések [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
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 235/2022. (III. 1.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Duna állandó 
megnevezésű, közszolgálati médiaszolgáltatáson futó „Rex felügyelő” 
című sorozat 2022. január 17-én 19 óra 43 perctől sugárzott „Halál az 
interneten” és 2022. január 24-én 19 óra 50 perctől sugárzott, majd 
január 25-én 8 óra 42 perctől megismételt „A halál szépsége” című 
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epizódjait kifogásoló bejelentések [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 
a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 

vélelmezett megsértése tárgyában, a Duna állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. január 

17-én 19 óra 43 perctől sugárzott „Rex felügyelő – Halál az interneten” című műsorszámmal 

összefüggésben. 

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

elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

20. E-15/2022. A látássérültek médiabefogadását segítő 
audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) bekezdése 
alapján (2021. IV. negyedév) 

Mádl András ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Dr. Koltay András az ülést 10 óra 39 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. március 

8. 10 óra. 

Budapest, 2022. március 2. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


