
 

1 

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 

Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2022. március 29-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült 
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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztató 

Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 7 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Budai László Médiatanács-tag egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt az 

ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 314/2022. 

(III. 29.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

MTVA-19/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás pályázati 

szakaszának lezárása 

MTVA-20/2022. A Médiatanács által meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Pulzus Kulturális és Információs Központ Magánvállalat méltányossági 

kérelme 

MTVA-22/2022. A Médiatanács által meghirdetett MA-FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. kérelme 

MTVA-21/2022. Tájékoztató – Az MTVA Belső Ellenőrzési Iroda éves jelentése a 2021. évi belső 

ellenőrzési tevékenységről 

155/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívásának véglegesítése 

148/2022. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

149/2022. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban nyertes ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit 

Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

156/2022. A Katolikus Rádió Zrt. (Orosháza 88,6 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

157/2022. A Katolikus Rádió Zrt. (Debrecen 92,3 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

158/2022. A Katolikus Rádió Zrt. (Kaposvár 102,6 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

150/2022. Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV és ATV Spirit állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatások 2021. decemberi műsorát érintő hatósági ellenőrzés során tett megállapítások 

[az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] - előzmény: 55/2022. 

számú előterjesztés 

151/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 

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

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

vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 MHz) kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] - előzmény: 104/2022. számú előterjesztés 

152/2022. A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Life TV állandó megnevezésű, országos 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 24-30. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának és az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 

megsértése] 
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153/2022. Bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán közreadott műsorszámokkal, valamint a hirado.hu internetes sajtótermékben 

megjelent médiatartalmakkal kapcsolatosan 

154/2022. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió 

állandó megnevezésű közszolgálati médiaszolgáltatásán 2022. március 9-én 7 óra 1 perces kezdettel 

közreadott „Krónika” című műsorszámmal kapcsolatosan 

147/2022. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2021. július-december) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-19/2022. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2021 pályázati eljárás pályázati szakaszának 
lezárása 

Dr. Varga Zalán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

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

A Médiatanács 315/2022. (III. 29.) számú döntése: a KMUSZ2021 
pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 664/2021. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2021 pályázati eljárás pályázati szakaszát lezárja. 

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

vezetőjét, hogy 5 napon belül a pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról szóló közleményt 

– a megjelentetéssel azonos módon – hozza nyilvánosságra. 

2. MTVA-20/2022. A Médiatanács által meghirdetett 
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Pulzus Kulturális és 
Információs Központ Magánvállalat méltányossági kérelme 

Dr. Varga Zalán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

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

A Médiatanács 316/2022. (III. 29.) számú döntése: a 
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Pulzus Kulturális és Információs Központ Magánvállalat 
méltányossági kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2022. (II. 15.) számú döntésével a 

RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Pulzus Kulturális és 

Információs Központ Magánvállalat MA-RÁDIÓÁLLANDÓ2021-248/2022. iktatószámon 

nyilvántartott pályázata kapcsán a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet 
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elfogadja, és engedélyezi a pályázónak a támogatási szerződés határidőn túli aláírását, melynek 

határidejéről a Médiatanács későbbiekben dönt. 

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

vezetőjét, hogy 8 munkanapon belül a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt. 

3. MTVA-22/2022. A Médiatanács által meghirdetett MA-
FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. 
kérelme 

Dr. Varga Zalán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

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

A Médiatanács 317/2022. (III. 29.) számú döntése: a 
FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Médiatanács az 1305/2017. (XI. 28.) számú 

döntésével a nem egész estés televízió filmek és televíziósorozatok gyártásának támogatására 

meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART 

STUDIO Kft. „A mayerlingi rejtély” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2018-4/2018. iktatószámon 

nyilvántartott pályázata vonatkozásában a kedvezményezett által benyújtott kérelmet részben 

elfogadja: a támogatási szerződés lezárásához nem járul hozzá, valamint méltányosságból 

hozzájárul a beszámolási határidő 2022. december 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. 

4. MTVA-21/2022. Tájékoztató – Az MTVA Belső Ellenőrzési 
Iroda éves jelentése a 2021. évi belső ellenőrzési 
tevékenységről 

Dr. Csige Zoltán ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

5. 155/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
pályázati felhívásának véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 318/2022. (III. 29.) számú döntése: Szombathely 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívásának véglegesítése 
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A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Szombathely telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívásának végleges 

szövegét, és azt honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Szombathely max. 1 km sugarú kör  

6. 148/2022. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 319/2022. (III. 29.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

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

hirdetményi úton 2020. november 27-én közzétett, a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati 

eljárás eredményes. 

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

98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 

1.12.3.3. pontja alapján a Match Point Official Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Match Point Official Kft. Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként 

ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Match Point Official 

Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére 

irányuló eljárást.  

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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7. 149/2022. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára megindított pályázati eljárásban nyertes 
”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 320/2022. (III. 29.) számú döntése: a Nyíregyháza 
100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 
nyertes ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (Nyíregyháza 
100,5 MHz) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. április 18. napjától történő használatára 

megindított pályázati eljárásban a 198/2022. (III. 1.) számú határozatával megállapította, hogy 

a pályázati eljárás nyertese az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. és 

PJ/27972-9/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – 

az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés 1. 

számú mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi az 

”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti 

vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, az 

”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. december 1-jén benyújtott pályázati 

ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. december 1-jén 

benyújtott pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi az. 1. 

pont szerint létrejövő hatósági szerződés szerinti Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultság (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódását az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc 90,4 MHz + 

Mezőkövesd 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 

(hálózatos médiaszolgáltatás). 

A Médiatanács 321/2022. (III. 29.) számú döntése: a Nyíregyháza 
100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 
nyertes ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (Miskolc 90,4 
MHz + Mezőkövesd 102,1 MHz) 

A Médiatanács a 320/2022. (III. 29.) számú döntésére tekintettel, az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint 

hozzájárul az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc 90,4 MHz + Mezőkövesd 102,1 
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MHz médiaszolgáltatási jogosultságára, mint hálózatos médiaszolgáltatásra vonatkozó hatósági 

szerződésének az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerinti módosításához. 

8. 156/2022. A Katolikus Rádió Zrt. (Orosháza 88,6 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 322/2022. (III. 29.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. (Orosháza 88,6 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

A Médiatanács az előterjesztésben kifejtett feltételek szerint az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján a 

Katolikus Rádió Zrt. médiaszolgáltató 2022. március 24-én benyújtott kérelmére az előterjesztés 

mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával engedélyezi, hogy 2022. március 31. 

napjától a médiaszolgáltató Orosháza 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás hálózatba kapcsolódjon a 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 + Komló 91,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságával, mint hálózatos médiaszolgáltatással. 

9. 157/2022. A Katolikus Rádió Zrt. (Debrecen 92,3 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 323/2022. (III. 29.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. (Debrecen 92,3 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

A Médiatanács az előterjesztésben kifejtett feltételek szerint az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján a 

Katolikus Rádió Zrt. médiaszolgáltató 2022. március 24-én benyújtott kérelmére az előterjesztés 

mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával engedélyezi, hogy 2022. március 31. 

napjától a médiaszolgáltató Debrecen 92,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás hálózatba kapcsolódjon a 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 + Komló 91,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságával, mint hálózatos médiaszolgáltatással. 
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10. 158/2022. A Katolikus Rádió Zrt. (Kaposvár 102,6 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 324/2022. (III. 29.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. (Kaposvár 102,6 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

A Médiatanács az előterjesztésben kifejtett feltételek szerint az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján a 

Katolikus Rádió Zrt. médiaszolgáltató 2022. március 24-én benyújtott kérelmére az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával engedélyezi, hogy 2022. 

március 31. napjától a médiaszolgáltató Kaposvár 102,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás hálózatba 

kapcsolódjon a 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 + Komló 91,4 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos médiaszolgáltatással. 

A Médiatanács 325/2022. (III. 29.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. hálózatba kapcsolódás iránti kérelme (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 + Komló 91,4 MHz) 

1. A Médiatanács a 322/2022. (III. 29.), a 323/2022. (III. 29.), és a 324/2022. (III. 29.) számú 

hálózatba kapcsolódás engedélyezéséről szóló döntésre tekintettel, az előterjesztés 2. számú 

mellékletét képező egységes szerkezetű hatósági szerződésmódosításban foglalt feltételek 

szerint hozzájárul a Katolikus Rádió Zrt. 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 + Komló 91,4 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára, mint hálózatos médiaszolgáltatásra vonatkozó hatósági 

szerződésének módosításához. 

2. A Médiatanács a döntéséről és annak indokairól az előterjesztés 3. számú mellékletét képező 

levélben foglaltak szerint tájékoztatja a Katolikus Rádió Zrt. médiaszolgáltatót. 
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11. 150/2022. Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV és 
ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatások 2021. 
decemberi műsorát érintő hatósági ellenőrzés során tett 
megállapítások [az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában 
foglalt rendelkezés megsértése] - előzmény: 55/2022. számú 
előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 326/2022. (III. 29.) számú döntése: az ATV Zrt. által 
üzemeltetett Magyar ATV és ATV Spirit állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatások 2021. decemberi műsorát érintő hatósági 
ellenőrzés során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) 
pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy az ATV Zrt. az általa üzemeltetett Magyar ATV és ATV Spirit 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatások 2021. december 25-i és 26-i adásnapján, összesen 2 

esetben megsértette az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában 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. 

12. 151/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. decemberi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Dél-alföldi Média Centrum 
Kft. által üzemeltetett Rádió 7 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 
MHz + Kistelek 107,0 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] - előzmény: 104/2022. számú 
előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 327/2022. (III. 29.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. decemberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Dél-alföldi 
Média Centrum Kft. által üzemeltetett Rádió 7 állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + 
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Kistelek 107,0 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Dél-alföldi Média Centrum Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

az általa üzemeltetett Rádió 7 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 MHz 

+ Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2021. 

december 8. napján sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, 

és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

13. 152/2022. A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Life TV 
állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 24-30. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés 
b) pontjának és az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 328/2022. (III. 29.) számú döntése: a Media Vivantis 
Zrt. által üzemeltetett Life TV állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 24-
30. közötti műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának és az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Media Vivantis Zrt. médiaszolgáltatóval 

szemben a Life TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. január 25-én 03:34:45 és 

03:59:01 között sugárzott „Keverd újra, Buday!” című műsorszámmal összefüggésben az Mttv. 31. § 

(1) bekezdés b) pontjának egy alkalommal, továbbá a 2022. január 29-én 05:00:16 és 05:22:18 között 

és 2022. január 30-án 11:30:25 és 11:52:34 között sugárzott „Otthon neked” című, valamint a  2022. 

január 30-án 12:30:23 és 12:52:23 között sugárzott „Fitt Life” című műsorszámokkal összefüggésben 

az Smtv. 20. § (9) bekezdésének három alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a 

„Keverd újra, Buday!” című műsorszámban látható termékeket termékmegjelenítésről szóló 

megállapodás alapján szerepeltette-e a műsorszámban. Ha igen, csatolja az erről szóló 

megállapodásokat, valamint terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
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14. 153/2022. Bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt. M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 
közreadott műsorszámokkal, valamint a hirado.hu internetes 
sajtótermékben megjelent médiatartalmakkal kapcsolatosan 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 329/2022. (III. 29.) számú döntése: bejelentések a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán közreadott műsorszámokkal, valamint a 
hirado.hu internetes sajtótermékben megjelent médiatartalmakkal 
kapcsolatosan 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a médiaszolgáltatóval szemben, és e 

döntéséről hivatalos levelek útján értesíti a bejelentőket. 

15. 154/2022. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió állandó 
megnevezésű közszolgálati médiaszolgáltatásán 2022. 
március 9-én 7 óra 1 perces kezdettel közreadott „Krónika” 
című műsorszámmal kapcsolatosan 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 330/2022. (III. 29.) számú döntése: 
kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
Kossuth Rádió állandó megnevezésű közszolgálati 
médiaszolgáltatásán 2022. március 9-én 7 óra 1 perces kezdettel 
közreadott „Krónika” című műsorszámmal kapcsolatosan 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió állandó megnevezésű 

közszolgálati médiaszolgáltatásán 2022. március 9-én 7 óra 1 perces kezdettel közreadott „Krónika” 

című műsorszámmal kapcsolatosan benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult 

közigazgatási hatósági eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

47. § (1) bekezdésének a) pontja alapján megszünteti. 

16. 147/2022. A televíziókban közzétett új reklámszpotok 
(2021. július-december) 

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 

szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 331/2022. (III. 29.) számú döntése: A televíziókban 
közzétett új reklámszpotok (2021. július-december) 

A Médiatanács elfogadja A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2021. július-december) c. 

anyagot, és elrendeli annak közzétételét az NMHH honlapján. 

Dr. Koltay András az ülést 10 óra 44 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. április 

5. 10 óra. 

Budapest, 2022. március 30. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


