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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók
Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 10 perckor megnyitotta, és megállapította annak
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett,
236/2022. (III. 8.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre:
MTVA-15/2022. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-13/2022. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós
hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2022)
T-4/2022. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor
készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás bírálóbizottsági
tagjainak megválasztásáról
116/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi
jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett pályázati felhívásra 2022. február 1-én
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata
117/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára
2022. január 21-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 21-én beérkezett pályázati ajánlat alaki
vizsgálata
118/2022. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
használatára 2022. január 21-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 21-én beérkezett
pályázati ajánlat alaki vizsgálata
119/2022. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi
jelleggel történő használatára 2021. november 10-én közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárás lezárása
120/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára
2022. január 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása
131/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára
irányuló pályázati felhívás tervezete
132/2022. Az Actor Informatika és Nyomda Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére
az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Mezőtúr 89,9 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség tekintetében
121/2022. A Katolikus Rádió Zrt. Mttv. 64. § (4) bekezdés szerinti kérelme
122/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és közösségi
rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése
alapján – IV.
123/2022. Az M-RTL Zrt. kérelme Godzilla II – A szörnyek királya (Godzilla: King of the Monsters)
című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése]
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130/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett SuperTV2
állandó megnevezésű, román joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás által 2022. január 1-jén 21 órai
kezdettel sugárzott "A sötét ötven árnyalata" című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata
124/2022. A TOLNATÁJ Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű,
körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott
műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak vélelmezett
megsértése]
125/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. januári
adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett
megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett 102,4 - BEST FM állandó megnevezésű, kereskedelmi
jellegű (Szolnok 102,4 MHz) médiaszolgáltatáson]
126/2022. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi
vételkörzetű (Győr 100, 1 MHz) közösségi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. január 3-9.
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 9. § (1)
bekezdésében, a 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. §
(4) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése]
127/2022. 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 megsértése] – előzmény: 43/2022. számú előterjesztés
128/2022. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szeged Televízió
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális
médiaszolgáltatás 2021. október 4-10. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett
megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény:
807/2021. számú előterjesztés
129/2022. A Linguapark Kft. által kiadott Nyelv és Tudomány elnevezésű internetes sajtótermékben
2021. augusztus 31-én megjelent „Nem kalandozás – annál sokkal rosszabb!” és 2021. december 20án publikált „Szamojéd erkölcsök a magyar ugaron” című cikkeket kifogásoló bejelentés [az Smtv.
17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]
115/2022. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2021. II. félév)
E-16/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági
eljárások 2022. február hónapban
E-17/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági
eljárások 2022. február hónapban
E-18/2022. A cseh Rada pro rozhlasové a televizní vysílání médiahatóságnak az AMC NETWORKS
CENTRAL EUROPE, S.R.O. médiaszolgáltató által üzemeltetett AMC TV állandó megnevezésű
médiaszolgáltatáson 2021. július 25-én 20:24:20 és 22:01:08 között sugárzott „47 méter mélyen” című
műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele
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Napirendi pontok tárgyalása
1. MTVA-15/2022. A Médiatanács által meghirdetett
TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában
beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
Jenik Péter 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 237/2022. (III. 8.) számú döntése: a Médiatanács által
meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójából az alábbi,
valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a médiaszolgáltatás

a pályázó neve

megnevezése

az állandó műsor címe

2021-…/2022.

103

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.

Zalaegerszegi Televízió

Híradó

110

Baja Hangja Kft.

Bajai Televízió

Híradó

117

Sümeg Média Centrum Kft.

Zóna Televízió

Körültekintő

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a „közéleti
magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján,
elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja,
és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

neve

megnevezése

TISZApART

TISZApART

MÉDIA Kft.

Televízió

Média Csele Bt.

Csele TV

az állandó műsor címe

az állandó

a megítélt

műsor típusa

támogatás (Ft)

2021-…./2022.

104

113

Heti közélet

közéleti
3 118 700
magazin

Dunavölgye Magazin

közéleti
3 120 000
magazin

118

Centrum Televízió Kft.

TV 10

Közélet Kőbányán

közéleti
3 116 000
magazin

4
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

iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

neve

megnevezése

PVTV Nonprofit Kft.

Putnok Városi Televízió

az állandó műsor címe

az állandó

a megítélt

műsor típusa

támogatás (Ft)

2021-…./2022.

122

Heti körkép

közéleti
3 000 000
magazin

TRIÓ-MÉDIA126

DUNÁNTÚL Kft.

Trió TV Dunántúl

Közéleti Magazin

közéleti
3 120 000
magazin

„közéleti magazin” kategóriában összesen:

5 db

15.474.700 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a
„hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján,
elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja,
és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

az állandó műsor

az állandó

a megítélt

neve

megnevezése

címe

műsor típusa

támogatás (Ft)

TV Szentendre

Szentendre Ma

hírműsor

10 000 000

2021-…./2022.

Szentendrei
105

Médiaközpont Kft.

107

Győr + Média Zrt.

Győr + Televízió

Híradó

hírműsor

9 600 000

108

MIKOM Nonprofit Kft.

Miskolc Televízió

Híradó

hírműsor

10 160 000

Fehérvár Televízió

Híradó

hírműsor

10 200 000

Fehérvár
109

Médiacentrum Kft.

112

Tatai Televízió Közalapítvány

Tatai Televízió

Híradó

hírműsor

10 200 000

121

MEDIA SOLUTIONS Kft.

Somogy TV

Híradó

hírműsor

10 160 000

124

DS Média Kft.

Híradó

hírműsor

9 999 750

Ceglédi TV

Híradó

hírműsor

9 360 000

Pannon Televízió

Híradó

hírműsor

10 222 080

Ceglédi TV Közhasznú
129

DSTV Dunaújváros
Televízió

Nonprofit Kft.

131

9 db

ÉK-TV Kft.

„hírműsor” kategóriában összesen:

89.901.830 Ft

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
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támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a „kulturális
magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján,
elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja,
és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

az állandó műsor

az állandó

a megítélt

neve

megnevezése

címe

műsor típusa

támogatás (Ft)

Veszprém TV Kft.

Veszprém TV

KILÁTÓ

2021-…./2022.

106

kulturális
2 080 000
magazin

AGORA Savaria
111

Szombathelyi Televízió

MŰHELY

Nonprofit Kft.

Xeropress Bt.

Körös Völgy

Szarvas

MAKÓI Szolgáltató
115

Szarvasi Általános

Makó Városi TV

Társalgó

Pécsi Kommunikációs
Központ Kft.

Szarvasi Televízió

Kultúrpercek

Kommunikációs

kulturális
1 840 000

kulturális
2 080 000
magazin

Pécs TV

Tónusok

kulturális
1 879 953
magazin

Ózdi Művelődési és
120

2 074 800

magazin

Informatikai Kft.

119

kulturális
magazin

Nonprofit Zrt.

116

2 000 000
magazin

Körös Televízió
114

kulturális

Ózdi Városi Televízió

Kaleidoszkóp

kulturális
1 960 000
magazin

Nonprofit Kft.

Mezőtúri Közművelődési és
123

Sport Közhasznú

Mezőtúri Városi
Televízió

ARTKultúra

kulturális
1 800 000
magazin

Nonprofit Kft.

125

DS Média Kft.

KUNSÁG-MÉDIA
128

DSTV Dunaújváros

kulturális
Proart

Televízió

Kiskőrös Televízió

Petőfi tér

Nonprofit Kft.

130

Tolnatáj Televízió Zrt.

1 999 950
magazin

kulturális
2 080 000
magazin

Tolnatáj Televízió

Kultúrszoba

kulturális
2 080 000
magazin

11 db

„kulturális magazin” kategóriában összesen:

21.874.703 Ft

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a
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„hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az
alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás

az állandó

az állandó

megnevezése

műsor címe

műsor típusa

Kiskőrös Televízió

Híradó

hírműsor

2021-…./2022.

127

KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft.

6.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa számú döntésével a televíziós közéleti
magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására
meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a bírálóbizottság maradék
keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva 10.144.151 Ft-tal növeli a TVÁLLANDÓ2022 pályázati
eljárás első fordulójában kiosztható keretösszeget.
7.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda
vezetőjét, hogy
a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
b) 5 napon belül a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről, illetve a
TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az
Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
c) az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
d) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról
határidőben intézkedjen.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2022. február 22-én kelt ajánlása

2. MTVA-13/2022. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós
közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és
kulturális magazinműsor készítésének támogatására
(TVÁLLANDÓ2022)
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 238/2022. (III. 8.) számú döntése: pályázati felhívás
kibocsátása televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós
hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására
(TVÁLLANDÓ2022)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a televíziós közéleti magazinműsor,
illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására vonatkozó
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TVÁLLANDÓ2022 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

3. T-4/2022. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató
magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor
készítésének támogatására meghirdetett
RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás bírálóbizottsági
tagjainak megválasztásáról
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:

A Médiatanács 239/2022. (III. 8.) számú döntése: a
RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak
megválasztásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató
magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett
RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává
az alábbi személyeket választja meg:
RÁDIÓÁLLANDÓ2022
Jenik Péter
dr. Kéringer Szabolcs
Lányi Lajos

A Médiatanács a RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Jenik
Pétert választja meg.
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2022. március 8-ától 2023.
március 31-éig tart.
2.
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó
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450.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 400.000 Ft-ban
állapítja meg.
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a fordulónkénti teljesítés igazolását követő 15
munkanapon belül kerül kifizetésre.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának
vezetőjét, hogy
– döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
– a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint
kösse meg,
– 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő
közzétételéről.

4. 116/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára
2021. december 23-án közzétett pályázati felhívásra 2022.
február 1-én beérkezett pályázati ajánlatok 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 javaslatokat, és az alábbi
döntéseket hozta:

A Médiatanács 240/2022. (III. 8.) számú döntése: a Budapest 92,9
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett
pályázati felhívásra 2022. február 1-jén beérkezett pályázati ajánlatok
alaki vizsgálata (Közösségi Rádiózásért Egyesület)
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati
nyilvántartásba veszi a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárásban pályázati ajánlatot benyújtó Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázót.

A Médiatanács 241/2022. (III. 8.) számú döntése: a Budapest 92,9
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett
pályázati felhívásra 2022. február 1-jén beérkezett pályázati ajánlatok
alaki vizsgálata (Klubrádió Zrt.)
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati
nyilvántartásba veszi a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárásban pályázati ajánlatot benyújtó Klubrádió Zrt. pályázót.
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5. 117/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január
21-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 21-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 242/2022. (III. 8.) számú döntése: Mezőtúr telephelyű
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára
2022. január 21-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 21-én
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Actor Média Kft.)
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 21-én közzétett, Mezőtúr telephelyű
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára pályázati ajánlatot benyújtó Actor
Média Kft. 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.

6. 118/2022. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január
21-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 21-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 243/2022. (III. 8.) számú döntése: Székesfehérvár
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
használatára 2022. január 21-én közzétett pályázati felhívásra 2022.
február 21-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (ALBA
REGIA Műsorszolgáltató Kft.)
A Médiatanács egy Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
használatára honlapján és hirdetményi úton 2022. január 21-én közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárásban – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – az
Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a pályázati felhívás 1.11.10.1. pontja alapján, hiánypótlásra hívja
fel az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. pályázót.
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7. 119/2022. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő
használatára 2021. november 10-én közzétett pályázati
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 244/2022. (III. 8.) számú döntése: a Szeged 87,9
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2021. november 10-én
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és
hirdetményi úton 2021. november 10-én közzétett, a Szeged 87,9 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 Szeged 87,9
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.
3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Radio Plus Kft.
pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Szeged 87,9 MHz médiaszolgáltatási
lehetőség tekintetében a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.

8. 120/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január
14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárás lezárása
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 245/2022. (III. 8.) számú döntése: Szombathely
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
használatára 2022. január 14-én közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárás lezárása
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a 2022. január 14-én közzétett pályázati felhívással, egy
Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára
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megindított pályázati eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a pályázati eljárásban
benyújtott valamennyi pályázati ajánlat alakilag érvénytelen.
2. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.

9. 131/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló
pályázati felhívás tervezete
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 246/2022. (III. 8.) számú döntése: Szombathely
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja egy Szombathely telephelyű kisközösségi
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét, és azt
honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.
A médiaszolgáltatási
lehetőség telephelye

Várható sztereó
vételkörzet

Szombathely

max. 1 km sugarú kör

10. 132/2022. Az Actor Informatika és Nyomda Kft. kérelme
ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. §
(11) bekezdése alapján a Mezőtúr 89,9 MHz kisközösségi
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 247/2022. (III. 8.) számú döntése: az Actor
Informatika és Nyomda Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Mezőtúr 89,9
MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében
A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11)
bekezdése alapján 2022. április 14. napjától 2022. június 12. napjáig tartó időtartamra ideiglenes
hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Mezőtúr 89,9 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási
lehetőség használatára, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint.
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11. 121/2022. A Katolikus Rádió Zrt. Mttv. 64. § (4) bekezdés
szerinti 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 248/2022. (III. 8.) számú döntése: a Katolikus Rádió
Zrt. Mttv. 64. § (4) bekezdés szerinti kérelme (Budapest 102,1 MHz +
Vác 87,9 MHz és Cece 91,6 MHz + Tihany 97,6 MHz +
Székesfehérvár 96,1 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Mór 89,0 MHz +
Szekszárd 102,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Kalocsa 94,5 MHz
+ Esztergom 92,5 MHz + Pécs 101,2 MHz)
1. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. 2022. február 28. napján érkezett kérelmére az Mttv.
64. § (4) bekezdése alapján, az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetben
módosított hatósági szerződéstervezet elfogadásával hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest
102,1 MHz + Vác 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának a Cece 91,6 MHz + Tihany
97,6 MHz + Székesfehérvár 96,1 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Mór 89,0 MHz + Szekszárd
102,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Pécs
101,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-bővítéséhez 2022. március
31. napjától.
2. A Médiatanács egyidejűleg hozzájárul a Médiaszolgáltató 1. pont szerinti hatósági
szerződésének az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján történő módosításához is.

12. 122/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg
földfelszíni lineáris kereskedelmi és közösségi rádiós
médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek módosítása az
Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján – IV.
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 249/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (FM 4 Rádió
Szolgáltató Kft. – Veszprém 95,1 MHz)
A Médiatanács az FM 4 Rádió Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.
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A Médiatanács 250/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (FM 4 Rádió
Szolgáltató Kft. – Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint
97,6 MHz)
A Médiatanács az FM 4 Rádió Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz +
Törökbálint 97,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes
szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 251/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Magyar Múzsa
Kft. – Esztergom 97,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Dömös 104,9
MHz)
A Médiatanács a Magyar Múzsa Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b)
bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Esztergom 97,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz +
Dömös 104,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes
szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 252/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Magyarországi
Mária Rádió Közhasznú Alapítvány – Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0
MHz)
A Médiatanács a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány médiaszolgáltató
kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Ajka 93,2
MHz + Várpalota 90,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének
egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 253/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Mária Rádió
Frekvencia Kft. – Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz +
Sárvár 95,2 MHz)
A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz
+ Sárvár 95,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes
szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint.
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A Médiatanács 254/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Mária Rádió
Frekvencia Kft. – Mór 92,9 MHz)
A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Mór 92,9 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 255/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Mária Rádió
Frekvencia Kft. – Pápa 90,8 MHz)
A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Pápa 90,8 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 256/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Mária Rádió
Frekvencia Kft. – Cegléd 88,3 MHz)
A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Cegléd 88,3 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 257/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Mária Rádió
Frekvencia Kft. – Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas 97,5
MHz + Pécel 91,7 MHz)
A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas
97,5 MHz + Pécel 91,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének
egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 258/2022. (III. 8.) 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 (Mária Rádió
Frekvencia Kft. – Keszthely 93,4 MHz)
A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Keszthely 93,4 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 259/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Mária Rádió
Frekvencia Kft. – Komárom 88,3 MHz)
A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Komárom 88,3 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 260/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Mária Rádió
Frekvencia Kft. – Kaposvár 93,1 MHz)
A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Kaposvár 93,1 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 261/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Mária Rádió
Frekvencia Kft. – Zalaegerszeg 104,4 MHz)
A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Zalaegerszeg 104,4 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 262/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Médiahíd Kft. –
Telkibánya 100,6 MHz)
A Médiatanács a Médiahíd Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése
alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Telkibánya 100,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára
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vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 263/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Médiahíd Kft. –
Nyíregyháza 106,8 MHz)
A Médiatanács a Médiahíd Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) bekezdése
alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Nyíregyháza 106,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára
vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 264/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Vasi Friss Rádió
Kft. – Szombathely 97,7 MHz)
A Médiatanács a Vasi Friss Rádió Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b)
bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Szombathely 97,7 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 265/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Echo Penisola
Kft. – Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz)
A Médiatanács az Echo Penisola Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b)
bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő
módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 266/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Hold Reklám Kft.
– országos vételkörzet)
A Médiatanács a Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b)
bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató országos vételkörzetű médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A Médiatanács 267/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és
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közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (FRISS MÉDIA
Kft. – Kisvárda 93,4 MHz)
A Médiatanács a FRISS MÉDIA Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b)
bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Kisvárda 93,4 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztésben foglaltak szerint.

13. 123/2022. Az M-RTL Zrt. kérelme Godzilla II – A szörnyek
királya (Godzilla: King of the Monsters) című filmalkotás
előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése]
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 268/2022. (III. 8.) számú döntése: az M-RTL Zrt.
kérelme Godzilla II – A szörnyek királya (Godzilla: King of the
Monsters) című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9.
§ (9) bekezdése]
A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett
kérelmére megállapítja, hogy a Godzilla II – A szörnyek királya (Godzilla: King of the Monsters) című
filmalkotás az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó.

14. 130/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL
médiaszolgáltató által üzemeltetett SuperTV2 állandó
megnevezésű, román joghatóság alá tartozó
médiaszolgáltatás által 2022. január 1-jén 21 órai kezdettel
sugárzott "A sötét ötven árnyalata" című műsorszám
bejelentés alapján történő vizsgálata
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 269/2022. (III. 8.) számú döntése: az SC CEE
BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett
SuperTV2 állandó megnevezésű, román joghatóság alá tartozó
médiaszolgáltatás által 2022. január 1-jén 21 órai kezdettel sugárzott
„A sötét ötven árnyalata” című műsorszám bejelentés alapján történő
vizsgálata
A Médiatanács tájékoztatás és a szükséges eljárás lefolytatása céljából az előterjesztés mellékletét
képező vizsgálati jelentést és a műsorszám felvételét megküldi a román CONSILIUL NATIONAL AL
AUDIOVIZUALULUI (CNA) társhatóságnak az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató
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által üzemeltetett SuperTV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson sugárzott „A sötét ötven
árnyalata” című műsorszám vonatkozásában.

15. 124/2022. A TOLNATÁJ Zrt. médiaszolgáltató által
üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022.
január 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése
[az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak
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 270/2022. (III. 8.) számú döntése: a TOLNATÁJ Zrt.
médiaszolgáltató által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű
médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott műsorának
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak vélelmezett megsértése]
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a TOLNATÁJ Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 10. § (2)
bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Tolnatáj TV állandó
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. közötti
adáshetén, összesen hatvanegy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint
kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.

16. 125/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. januári adásainak
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Best Radio Kft.
által üzemeltetett 102,4 - BEST FM állandó megnevezésű,
kereskedelmi jellegű (Szolnok 102,4 MHz)
médiaszolgáltatáson]
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 271/2022. (III. 8.) számú döntése: hatósági szerződés
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. januári
adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Best Radio Kft. által
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üzemeltetett 102,4 - BEST FM állandó megnevezésű, kereskedelmi
jellegű (Szolnok 102,4 MHz) médiaszolgáltatáson]
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Best Radio Kft. médiaszolgáltatóval szemben a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. §
(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 102,4 - BEST FM állandó
megnevezésű, helyi vételkörzetű (Szolnok 102,4 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022.
január 9-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a
Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.

17. 126/2022. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett
Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű
(Győr 100, 1 MHz) közösségi jellegű lineáris rádiós
médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások
[az Mttv. 9. § (1) bekezdésében, a 63. § (12) bekezdésében,
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 272/2022. (III. 8.) számú döntése: a PluszRádió
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó
megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű
médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott műsorának
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 9. § (1)
bekezdésében, a 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének
g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezések vélelmezett megsértése]
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a PluszRádió Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban:
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó
megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás
2022. január 3-9. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében, a 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.
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18. 127/2022. 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
megsértése] – előzmény: 43/2022. 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 273/2022. (III. 8.) 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
megsértése]
A Médiatanács megállapítja, hogy a Tolnatáj Televízió Zrt. médiaszolgáltató 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
műsorszám végén megjelent támogatói üzenet közzétételekor egy alkalommal megsértette az Smtv.
20. § (3) 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.

19. 128/2022. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szeged Televízió állandó
megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. október 4-10.
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett
megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezés megsértése] – előzmény: 807/2021. 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 274/2022. (III. 8.) számú döntése: a Szegedi
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett
Szeged Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű
kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2021.
október 4-10. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során
tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezés megsértése]
A Médiatanács megállapítja, hogy a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Szeged Televízió állandó megnevezésű körzeti
vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban 2021. október 4-én
sugárzott és 6-án, 8-án, 9-én és 10-én megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal
összesen öt alkalommal megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: 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.
A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Szeged Televízió állandó
megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban
2021. október 4-én sugárzott és 6-án, 8-án, 9-én és 10-én megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című
műsorszám közzétételekor nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt
rendelkezést.

20. 129/2022. A Linguapark Kft. által kiadott Nyelv és
Tudomány elnevezésű internetes sajtótermékben 2021.
augusztus 31-én megjelent „Nem kalandozás – annál sokkal
rosszabb!” és 2021. december 20-án publikált „Szamojéd
erkölcsök a magyar ugaron” című cikkeket kifogásoló
bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés
érvényesülésének vizsgálata]
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 275/2022. (III. 8.) számú döntése: a Linguapark Kft.
által kiadott Nyelv és Tudomány elnevezésű internetes
sajtótermékben 2021. augusztus 31-én megjelent „Nem kalandozás –
annál sokkal rosszabb!” és 2021. december 20-án publikált
„Szamojéd erkölcsök a magyar ugaron” című cikkeket kifogásoló
bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének
vizsgálata]
A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben;
döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.
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21. 115/2022. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi
televíziók műsoraiban (2021. II. félév)
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 276/2022. (III. 8.) számú döntése:
Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban
(2021. II. félév)
A Médiatanács elfogadja a Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban
(2021. II. félév) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét az NMHH honlapján.

22. E-16/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági
eljárások 2022. február hónapban
Dr. Andrássy György ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett.

23. E-17/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági
eljárások 2022. február hónapban
Dr. Andrássy György ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett.

24. E-18/2022. A cseh Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
médiahatóságnak az AMC NETWORKS CENTRAL
EUROPE, S.R.O. médiaszolgáltató által üzemeltetett AMC
TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. július
25-én 20:24:20 és 22:01:08 között sugárzott „47 méter
mélyen” című műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett.
Dr. Koltay András az ülést 10 óra 40 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. március
22. 10 óra.
Budapest, 2022. március 9.

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Lipták Eszter s. k.
Dr. Koltay András s. k.
elnök
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