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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2022. március 22-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Koltay András a Médiatanács elnöke (1-19. pontoknál) 

 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Udvari Erzsébet Xénia EKAB-igazgató (1-19. pontoknál) 

 Tafferner Éva kommunikációs igazgató (1-19. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-19. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (1-19. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-19. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
részéről jelen van 

 dr. Varga Zalán támogatási irodavezető (1-3. pontoknál) 
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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 12 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

277/2022. (III. 22.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

MTVA-16/2022. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. költségvetés-módosítási kérelme 

MTVA-17/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított DIGART-M Kft. határidő-módosítási kérelme 

MTVA-18/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának február havi pénzügyi jelentése 

T-5/2022. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 

készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 

146/2022. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2022. február 11-én közzétett pályázati felhívásra 2022. március 16-án beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

138/2022. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2022. január 21-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 22-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

139/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2022. január 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

140/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezete 

141/2022. A Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára megindított pályázati eljárásban nyertes HUNICOM STÚDIÓ Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

142/2022. A Katolikus Rádió Zrt. Mttv. 64. § (4) bekezdés szerinti kérelme II. 

143/2022. Az INFORÁDIÓ Kft. (Budapest 88,1 MHz, INFORÁDIÓ) rádiós médiaszolgáltató kérelme 

hatósági szerződése módosítása iránt 

144/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és közösségi 

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

alapján – V. 

133/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (89,5 MHz Budapest) állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatáson 2021. november 30-án 6 és 10 

óra között sugárzott "Balázsék" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 28/2022. számú előterjesztés 
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134/2022. A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Makó Városi TV állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. október 16-án 

13:26:35 és 13:45:29 óra között közzétett "Oscar díjas gasztronómia" című, valamint 19:43:50 és 

20:10:00 óra között sugárzott "Kemencés és grill ételek" műsorszámok hatósági ellenőrzése [az Smtv. 

20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 68/2022. számú előterjesztés 

135/2022. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 100,7 állandó megnevezésű, helyi 

vételkörzetű (Nagykanizsa 100,7 MHz) és Karc FM 100,2 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű 

(Szeged 100,2 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatások 2021. november 29 - december 5. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdés megsértése] 

– előzmény: 3/2022. számú előterjesztés 

137/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. novemberi 

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

Vasi Friss Rádió Kft. által üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

(Szombathely 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson] – előzmény: 25/2022. számú előterjesztés 

136/2022. A GYULA TV Kft. által üzemeltetett Gyula TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

közösségi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 9. § (1), valamint a 10. § (4) 

bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

145/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. február 

15-25-ig sugárzott „Digitalizáció” és a „Digitalizáció/gyerekek/legnagyobbvallalkozas.hu” elnevezésű 

médiatartalmak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 32. § (2) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében 

foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

B-3/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2022. február) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-16/2022. A Médiatanács által meghirdetett 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. 
költségvetés-módosítási kérelme 

Dr. Varga Zalán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú 

igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 278/2022. (III. 22.) számú döntése: a 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított OMEGA KREATÍV Bt. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1161/2017. (X. 31.) számú döntésével a 

gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és 

korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának 

támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

OMEGA-KREATÍV Bt. „Bab Berci kalandjai” című, MA-DARGAYATTILA2017-10/2018. iktatószámon 
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nyilvántartott pályázata vonatkozásában a kedvezményezett által benyújtott költségvetés-, illetve 

finanszírozásiterv-módosítási kérelmet elfogadja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási irodájának 

vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés 

keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 

munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 

2. MTVA-17/2022. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított DIGART-M Kft. határidő-módosítási kérelme 

Dr. Varga Zalán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú 

igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 279/2022. (III. 22.) számú döntése: a KMUSZ2021 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DIGART-M Kft. 
kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a DIGART-M Kft. MA-KMUSZ2021-5/2021. 

iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, 

és hozzájárul a befejezési és beszámolási határidő 2022. augusztus 31-re történő módosításához. 

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

vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés 

keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 

munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 

3. MTVA-18/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának február havi pénzügyi jelentése 

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

4. T-5/2022. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve 
televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 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 280/2022. (III. 22.) számú döntése: a 
TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziós közéleti magazinműsor, illetve 

televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett 
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TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az 

alábbi személyeket választja meg: 

TVÁLLANDÓ2022 

Jenik Péter 

dr. Kéringer Szabolcs 

Kmetz Károly 

A Médiatanács a TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Jenik 

Pétert választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2022. március 22-től 2023. 

április 30-ig tart. 

2. 

A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 

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. 

5. 146/2022. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. február 
11-én közzétett pályázati felhívásra 2022. március 16-án 
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 281/2022. (III. 22.) számú döntése: Gyöngyös 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2022. február 11-én közzétett pályázati felhívásra 2022. 
március 16-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács egy Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára honlapján és hirdetményi úton 2022. február 11-én közzétett pályázati felhívással 
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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 a Mátra Média Kulturális Egyesület pályázót. 

6. 138/2022. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január 
21-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 22-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 282/2022. (III. 22.) számú döntése: Székesfehérvár 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2022. január 21-én közzétett pályázati felhívásra 2022. 
február 22-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

elvi használatára 2022. január 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

pályázati ajánlatot benyújtó ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. pályázót. 

7. 139/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január 
21-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 283/2022. (III. 22.) számú döntése: Mezőtúr 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2022. január 21-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a 2022. január 21-én közzétett pályázati felhívással, egy 

Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

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. 
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8. 140/2022. Mezőtúr 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 284/2022. (III. 22.) számú döntése: Mezőtúr 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja egy Mezőtúr 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 

Mezőtúr max. 1 km sugarú kör  

9. 141/2022. A Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára megindított pályázati eljárásban nyertes 
HUNICOM STÚDIÓ Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 285/2022. (III. 22.) számú döntése: a Budaörs 104,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 
nyertes HUNICOM STÚDIÓ Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban a 164/2022. (II. 22.) 

számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a HUNICOM STÚDIÓ Kft. és 

PJ/24152-6/2019. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 

63. § (1) bekezdése és a Budaörs 104,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló 

pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági 

szerződés megkötését kezdeményezi a HUNICOM STÚDIÓ Kft.-vel a Budaörs 104,8 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozóan, a HUNICOM STÚDIÓ Kft. 2019. szeptember 16-án 

benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 
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10. 142/2022. A Katolikus Rádió Zrt. Mttv. 64. § (4) bekezdés 
szerinti kérelme II. 

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 286/2022. (III. 22.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. Mttv. 64. § (4) bekezdés szerinti kérelme (Pápa 92,7 MHz + Győr 
96,4 MHz + Mosonmagyaróvár 99,7 MHz + Tapolca 101,8 MHz + 
Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Veszprém 94,6 
MHz + Sopron 104,6 MHz) 

A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. médiaszolgáltató 2022. március 11. napján benyújtott kérelmére 

az Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 102,1 MHz + Vác 87,9 

MHz + 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 jogosultságának a Pápa 92,7 MHz + Győr 96,4 MHz + 

Mosonmagyaróvár 99,7 MHz + Tapolca 101,8 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 

MHz + Veszprém 94,6 MHz + Sopron 104,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő 

vételkörzet-bővítéséhez 2022. március 31. napjától. 

A Médiatanács 287/2022. (III. 22.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. Mttv. 64. § (4) bekezdés szerinti kérelme (Komló 91,4 MHz) 

A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. médiaszolgáltató 2022. március 11. napján benyújtott kérelmére 

az Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján a 286/2022. (III. 22.) számú döntésére tekintettel hozzájárul a 

médiaszolgáltató Budapest 102,1 MHz + Vác 87,9 MHz + 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 + Pápa 92,7 

MHz + Győr 96,4 MHz + Mosonmagyaróvár 99,7 MHz + Tapolca 101,8 MHz + Szombathely 107,4 

MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Sopron 104,6 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságának a Komló 91,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-

bővítéséhez 2022. március 31. napjától az előterjesztés mellékletét képező hatósági 

szerződésmódosítás tervezetében foglaltak szerint. 

11. 143/2022. Az INFORÁDIÓ Kft. (Budapest 88,1 MHz, 
INFORÁDIÓ) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági 
szerződése módosítása iránt 

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 288/2022. (III. 22.) számú döntése: az INFORÁDIÓ 
Kft. (Budapest 88,1 MHz, INFORÁDIÓ) rádiós médiaszolgáltató 
kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt egységes szerkezetű hatósági 

szerződésmódosítás elfogadásával, az INFORÁDIÓ Kft. kérelmében foglaltaknak megfelelően, a 

döntés napjával hozzájárul az INFORÁDIÓ Kft. Budapest 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének módosításához. 

12. 144/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg 
földfelszíni lineáris kereskedelmi és közösségi rádiós 
médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek módosítása az 
Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján – V. 

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 289/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (FW 
Műsorszolgáltató Kft. – Eger 101,3 MHz) 

A Médiatanács az FW Műsorszolgáltató Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) 

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Eger 101,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 290/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Gong Rádió Kft. – 
Kecskemét 96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz + 
Csongrád 87,6 MHz) 

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

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Kecskemét 96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 

MHz + Csongrád 87,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének 

egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 291/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Halas Rádió 
Nonprofit Kft. – Kiskunhalas 92,9 MHz) 

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

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Kiskunhalas 92,9 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 
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A Médiatanács 292/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Hegyalja Média 
Kft. – Tokaj 101,8 MHz) 

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

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Tokaj 101,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 293/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Magyar Katolikus 
Rádió Alapítvány – Miskolc 95,1 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz + 
Encs 95,4 MHz + Gyöngyös 102,2 MHz + Eger 91,8 MHz + Hatvan 
94,0 MHz) 

A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 

41. § (5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Miskolc 95,1 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 

MHz + Encs 95,4 MHz + Gyöngyös 102,2 MHz + Eger 91,8 MHz + Hatvan 94,0 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő 

módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 294/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Magyar Katolikus 
Rádió Alapítvány – Kisújszállás 103,2 MHz + Törökszentmiklós 96,4 
MHz) 

A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 

41. § (5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Kisújszállás 103,2 MHz + 

Törökszentmiklós 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének 

egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 295/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Media Universalis 
Alapítvány – Budapest-Astoria 97,0 MHz) 

A Médiatanács a Media Universalis Alapítvány médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § 

(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest-Astoria 97,0 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 
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A Médiatanács 296/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Mediorix 
Szolgáltató Bt. – Szarvas 105,4 MHz) 

A Médiatanács a Mediorix Szolgáltató Bt. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 41. § (5b) 

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Szarvas 105,4 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 297/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (PANNON-
SOPRON Kft. – Sopron 94,1 MHz) 

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

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Sopron 94,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 298/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (PENTAFON Kft. – 
Dunaújváros 102,9 MHz) 

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

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Dunaújváros 102,9 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 299/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Sunshine Rádió 
Kft. – Nyíregyháza 99,4 MHz) 

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

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Nyíregyháza 99,4 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 300/2022. (III. 22.) 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 (TRIÓ Rádió Kft. – 
Jászberény 97,7 MHz) 

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

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Jászberény 97,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 301/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Turul Média Kft. – 
Tatabánya 97,8 MHz + Komárom 90,5 MHz + Esztergom 98,1 MHz) 

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

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Tatabánya 97,8 MHz + Komárom 90,5 MHz + Esztergom 98,1 

MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben 

történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 302/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Zalaegerszegi 
Televízió és Rádió Kft. – Zalaegerszeg 95,1 MHz) 

A Médiatanács a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. médiaszolgáltató kezdeményezésére, az Mttv. 

41. § (5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Zalaegerszeg 95,1 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő 

módosításához, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 303/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Zemplén 
Televízió Kft. – Sátoraljaújhely 104,9 MHz) 

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

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Sátoraljaújhely 104,9 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 304/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Telekom Kft. – 
Szeged 95,4 MHz) 

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

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Szeged 95,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 
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hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak 

szerint. 

A Médiatanács 305/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (INTERAX Kft. – 
Békéscsaba 88,9 MHz) 

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

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 306/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
és közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (Lokátor 
Hírműhely Kft. – Barcs 102,7 MHz) 

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

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Barcs 102,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

13. 133/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (89,5 
MHz Budapest) állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatáson 2021. 
november 30-án 6 és 10 óra között sugárzott "Balázsék" 
című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) 
és (2) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 28/2022. 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 307/2022. (III. 22.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 (89,5 MHz Budapest) állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatáson 2021. november 30-án 6 és 10 óra között 
sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 17. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Radio Plus Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett Rádió 1 (89,5 MHz Budapest) állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatásában 2021. november 30-án 6 és 10 óra között sugárzott „Balázsék” 
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című műsorszámmal egy alkalommal megsértette az Smtv. 17. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezést, ezért  

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 200.000,- Ft bírsággal 

sújtja, 

2. az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján az alábbi közlemény közzétételére kötelezi: 

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a 

Médiaszolgáltató a Rádió 1 (89,5 MHz Budapest) állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 

2021. november 30-án sugárzott „Balázsék” című műsorszámában megsértette a 

kirekesztésre alkalmas médiatartalmak közzétételét tiltó törvényi rendelkezést azáltal, hogy a 

műsorvezetők a kínaiak közösségével szemben meglévő általánosító, sztereotíp gondolatok 

felerősítésére, ellenérzés kialakítására alkalmas megjegyzéseket tettek, amelyeket nem 

ellenpontoztak megfelelően.” 

A Médiaszolgáltató a közleményt a „Balázsék” című műsorszámának a jelen határozat 

véglegessé válását követő első adásában (vagy a műsorszám időközbeni megszűnése 

esetén annak időpontjában közzétett más műsorszámban jelen határozat véglegessé 

válásától számított három napon belül) köteles közzétenni. 

3. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. §-ának megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a 

Bejelentőt. 

14. 134/2022. A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett Makó Városi TV állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 
október 16-án 13:26:35 és 13:45:29 óra között közzétett 
"Oscar díjas gasztronómia" című, valamint 19:43:50 és 
20:10:00 óra között sugárzott "Kemencés és grill ételek" 
műsorszámok hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
68/2022. 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 308/2022. (III. 22.) számú döntése: a MAKÓI 
Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Makó Városi TV állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. október 16-án 13:26:35 és 13:45:29 óra 
között közzétett „Oscar díjas gasztronómia” című, valamint 19:43:50 
és 20:10:00 óra között sugárzott „Kemencés és grill ételek” című 
műsorszámok hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató a Makó Városi 

TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 2021. 

október 16-án 13:26:35 és 13:45:29 óra között közzétett „Oscar díjas gasztronómia” című, valamint 

19:43:50 és 20:10:00 óra között sugárzott „Kemencés és grill ételek” című műsorszámok 

közzétételekor összesen két alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 

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

haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni 

jogsértésektől. 

15. 135/2022. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 
100,7 állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Nagykanizsa 
100,7 MHz) és Karc FM 100,2 állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz), közösségi jellegű 
médiaszolgáltatások 2021. november 29 - december 5. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdés megsértése] – 
előzmény: 3/2022. 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 309/2022. (III. 22.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. által üzemeltetett Karc FM 100,7 állandó megnevezésű, helyi 
vételkörzetű (Nagykanizsa 100,7 MHz) és Karc FM 100,2 állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz), közösségi 
jellegű médiaszolgáltatások 2021. november 29 – december 5. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Karc FM Média Kft. az általa üzemeltetett Karc FM 100,7 állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű (Nagykanizsa 100,7 MHz) és Karc FM 100,2 állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatások 2021. november 29 – 

december 5. közötti adáshetén megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 

ezért  

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a helyi vételkörzetű 

Karc FM 100,7 médiaszolgáltatást illetően 30.000,- Ft, a körzeti vételkörzetű Karc FM 100,2 

médiaszolgáltatást illetően 50.000,- Ft, azaz összesen 80.000,- Ft bírsággal sújtja, valamint 

2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 10.000,- Ft 

bírság megfizetésére kötelezi. 
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16. 137/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. novemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Vasi Friss Rádió Kft. által 
üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű (Szombathely 97,7 MHz) 
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 25/2022. 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 310/2022. (III. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. novemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Vasi Friss Rádió Kft. 
által üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi 
jellegű (Szombathely 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Vasi Friss Rádió Kft. az általa üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű (Szombathely 97,7 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 

2021. november 5-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. 

17. 136/2022. A GYULA TV Kft. által üzemeltetett Gyula TV 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 9. § (1), valamint a 10. § (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 311/2022. (III. 22.) számú döntése: a GYULA TV Kft. 
által üzemeltetett Gyula TV állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű közösségi jellegű lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 9. § (1), 
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valamint a 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a GYULA TV Kft. médiaszolgáltatóval szemben az 

általa üzemeltetett Gyula TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. között sugárzott műsorában a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 9. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezés három (3), valamint a 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 

az tizenegy (11) alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

18. 145/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. február 15-25-ig 
sugárzott „Digitalizáció” és a „Digitalizáció/gyerekek/ 
legnagyobbvallalkozas.hu” elnevezésű médiatartalmak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 32. § (2) bekezdés a) 
pontjában és (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 312/2022. (III. 22.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. 
február 15-25-ig sugárzott „Digitalizáció” és „Digitalizáció/gyerekek/ 
legnagyobbvallalkozas.hu” elnevezésű médiatartalmak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 32. § (2) bekezdés a) pontjában és (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 

hatósági eljárást indít a TV2 Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 32. § (2) bekezdés a) 

pontjában és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések összesen egyezer-harmincegy (1031) 

alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2022. február 15-25. között sugárzott „Digitalizáció” és 

„Digitalizáció/gyerekek/legnagyobbvallalkozas.hu” elnevezésű médiatartalmakkal kapcsolatban. 

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

elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

19. B-3/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2022. február) 

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: 
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A Médiatanács 313/2022. (III. 22.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2022. február) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

Dr. Koltay András az ülést 10 óra 50 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. március 

29. 10 óra. 

Budapest, 2022. március 23. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


