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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2022. április 5-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Koltay András a Médiatanács elnöke (1-18. pontoknál) 

 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Udvari Erzsébet Xénia EKAB-igazgató (1-18. pontoknál) 

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-18. pontoknál) 

 Tafferner Éva kommunikációs igazgató (1-18. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-18. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (1-18. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (1-18. pontoknál) 

 Paplanos Péter külső szakértő (1-18. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-18. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 19 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, 332/2022. 

(IV. 5.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
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160/2022. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2021. november 10-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes Radio Plus Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 

161/2022. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére 

az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 88,9 MHz kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

162/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és közösségi 

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

alapján – VI. 

163/2022. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti és országos vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek 

meghatározása 

164/2022. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek 

meghatározása 

165/2022. Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi 

elemeinek meghatározása 

166/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Duna állandó megnevezésű, 

közszolgálati médiaszolgáltatáson 2022. január 17-én 19 óra 43 perctől sugárzott „Rex felügyelő - 

Halál az interneten” című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § 

(1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 110/2022. számú előterjesztés 

167/2022. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése [a BJ/17342-6/2018. számú hatósági határozat r), t) és u) pontjában 

foglaltak megsértése] – előzmény: 67/2022. számú előterjesztés 

168/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. januári 

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

Best Radio Kft. által üzemeltetett 102,4 - BEST FM állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

(Szolnok 102,4 MHz) médiaszolgáltatáson] – előzmény: 125/2022. számú előterjesztés 

169/2022. A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett Retro Rádió állandó megnevezésű, országos 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 75/2022. 

számú előterjesztés 

170/2022. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye 

[(2021. október-november-december) Magyar Sláger TV Kft. - Magyar Sláger TV] – előzmény: 

54/2022. számú előterjesztés 
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171/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett FEM3 állandó 

megnevezésű, román joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás által 2022. február 19-én 19 órai 

kezdettel sugárzott „Szépítészek” című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

159/2022. A rádióhallgatás két speciális dimenziója: a rádiózás helyszínei és platformjai (2018. I. 

negyedév–2021. IV. negyedév) 

173/2022. Az orosz-ukrán háború médiaképe (2022. március 2-8.) 

172/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2021. évi tevékenységéről szóló 

országgyűlési beszámoló tervezete 

E-19/2022. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

E-20/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2022. március hónapban 

E-21/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2022. március hónapban 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 160/2022. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2021. november 10-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Radio 
Plus 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 333/2022. (IV. 5.) 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 eljárásban 
nyertes Radio Plus Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (Radio Plus Kft. – Szeged 87,9 
MHz) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 

megindított pályázati eljárásban 244/2022. (III. 8.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Radio Plus Kft., és a 29667-8/2021. iktatószámú végzésével 

megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, valamint a 
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Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak 

szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Radio Plus Kft.-vel a Szeged 87,9 

MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használata 

tekintetében, a Radio Plus Kft. 2021. december 20-án benyújtott pályázati ajánlatában 

foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Radio Plus Kft. 2021. december 20-án benyújtott pályázati ajánlata alapján 

az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint hozzájárul a Radio Plus Kft. a Szeged 87,9 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 

médiaszolgáltatás) a Radio Plus Kft. a Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 102,5 MHz + 

Székesfehérvár 99,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 

(hálózatos médiaszolgáltatás) 2022. május 1. napjától történő hálózatba kapcsolódásához. 

A Médiatanács 334/2022. (IV. 5.) 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 eljárásban 
nyertes Radio Plus Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (Radio Plus Kft. – Budapest 89,5 
MHz + Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz) 

A Médiatanács a 333/2022. (IV. 5.) számú döntésére tekintettel, az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint – 

az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerinti szerződésmódosítás elfogadásával – 

hozzájárul a Radio Plus Kft. Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz 

körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésének 

módosításához. 

2. 161/2022. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. kérelme 
ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § 
(11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 88,9 MHz 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
tekintetében 

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 335/2022. (IV. 5.) számú döntése: az ALBA REGIA 
Műsorszolgáltató Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 
88,9 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
tekintetében 

A Médiatanács az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján 2022. április 15. napjától 2022. június 13. napjáig tartó időtartamra ideiglenes 

hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Székesfehérvár 88,9 MHz kisközösségi 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 

szerződésben foglaltak szerint. 
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3. 162/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg 
földfelszíni lineáris kereskedelmi és közösségi rádiós 
médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek módosítása az 
Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján – VI. 

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 336/2022. (IV. 5.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (VIACOM Kft. – 
Szolnok 92,2 MHz) 

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

alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Szolnok 92,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az előterjesztésben foglaltak 

szerint. 

A Médiatanács 337/2022. (IV. 5.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (dtm Media 
Hungary Kft. – Nagykanizsa 95,6 MHz) 

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

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Nagykanizsa 95,6 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 338/2022. (IV. 5.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatások hatósági szerződéseinek 
módosítása az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján (TELEKOM 
BÉKÉS Kft. – Békéscsaba 98,4 MHz) 

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

bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Békéscsaba 98,4 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 
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4. 163/2022. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti és országos 
vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi 
médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek 
meghatározása 

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 339/2022. (IV. 5.) számú döntése: a földfelszíni 
terjesztésű helyi, körzeti és országos vételkörzetű kereskedelmi 
jellegű rádiós médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi 
médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 
tárgyában 

1. A Médiatanács jelen előterjesztés mellékletében szereplő formanyomtatvány szerint 

határozza meg a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti és országos vételkörzetű kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatások médiaszolgáltatóinak 2021. évi működésére vonatkozó 

beszámolási kötelezettsége tartalmát, és azt honlapján közzéteszi. 

2. A Médiatanács levélben tájékoztatja az érintett médiaszolgáltatókat döntéséről. 

5. 164/2022. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és 
körzeti vételkörzetű közösségi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi 
médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek 
meghatározása 

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 340/2022. (IV. 5.) számú döntése: a földfelszíni 
terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti vételkörzetű közösségi 
jellegű rádiós médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi 
médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 
tárgyában 

1. A Médiatanács jelen előterjesztés mellékletében szereplő formanyomtatvány szerint 

határozza meg a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti vételkörzetű közösségi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatások médiaszolgáltatóinak 2021. évi működésére vonatkozó 

beszámolási kötelezettsége tartalmát, és azt honlapján közzéteszi. 

2. A Médiatanács levélben tájékoztatja az érintett médiaszolgáltatókat döntéséről. 
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6. 165/2022. Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti 
vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális 
médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi 
médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek 
meghatározása 

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 341/2022. (IV. 5.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi 
médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 
tárgyában 

1. A Médiatanács jelen előterjesztés mellékletében szereplő nyomtatvány szerint határozza meg 

az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális 

médiaszolgáltatások 2021. évi működésére vonatkozó médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettségének tartalmát, és azt honlapján közzéteszi. 

2. A Médiatanács a beszámoló benyújtásának határidejét 2022. június 10. napjában határozza 

meg. 

3. A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti levél útján tájékoztatja az érintett 

médiaszolgáltatókat döntéséről. 

7. 166/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett Duna állandó megnevezésű, közszolgálati 
médiaszolgáltatáson 2022. január 17-én 19 óra 43 perctől 
sugárzott „Rex felügyelő - Halál az interneten” című 
műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
megsértése] – előzmény: 110/2022. 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 342/2022. (IV. 5.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Duna állandó 
megnevezésű, közszolgálati médiaszolgáltatáson 2022. január 17-én 
19 óra 43 perctől sugárzott „Rex felügyelő - Halál az interneten” című 
műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 
a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a Duna állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. január 17-én 19 óra 43 perctől sugárzott „Rex felügyelő - 

Halál az interneten” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) 

bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja 

alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja. 

8. 167/2022. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [a 
BJ/17342-6/2018. számú hatósági határozat r), t) és u) 
pontjában foglaltak megsértése] – előzmény: 67/2022. 
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 343/2022. (IV. 5.) számú döntése: a PROGETTO 
MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett FIX állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése [a BJ/17342-6/2018. számú hatósági határozat 
r), t) és u) pontjában foglaltak megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató az általa üzemeltetett 

FIX állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 10-

16. között sugárzott műsora során megsértette a BJ/17342-6/2018. számú hatósági határozat r), t) és 

u) pontjában foglaltakat, ezért  

1. A Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 60.000 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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9. 168/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. januári adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Best Radio Kft. által 
üzemeltetett 102,4 - BEST FM állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű (Szolnok 102,4 MHz) 
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 125/2022. 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 344/2022. (IV. 5.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. januári 
adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett 
102,4 - BEST FM állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
(Szolnok 102,4 MHz) médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Best Radio Kft. az általa üzemeltetett 102,4 - BEST FM állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű (Szolnok 102,4 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. 

január 9-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért  

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 40.000 Ft bírsággal 

sújtja, valamint 

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

bírság megfizetésére kötelezi. 

10. 169/2022. A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett Retro 
Rádió állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
75/2022. 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 345/2022. (IV. 5.) számú döntése: a Hold Reklám Kft. 
által üzemeltetett Retro Rádió állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3 
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9. közötti műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Hold Reklám Kft. az általa üzemeltetett Retro Rádió állandó 

megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. 

közötti adáshetén 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. 

11. 170/2022. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) 
bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye [(2021. 
október-november-december) Magyar Sláger TV Kft. - 
Magyar Sláger TV] – előzmény: 54/2022. 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 346/2022. (IV. 5.) számú döntése: a „reklám-
hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye [(2021. október-november-december) Magyar Sláger TV 
Kft. - Magyar Sláger TV] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, hogy a 

Magyar Sláger TV Kft. médiaszolgáltató a Magyar Sláger TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2021. november 5-én a 14:40:53–14:47:40, december 8-án a 09:10:26–

09:18:05, december 9-én a 14:14:28–14:21:21 és a 14:38:56–14:46:00, valamint december 10-én a 

14:14:41–14:21:44 és a 15:10:15–15:14:05 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek 

vonatkozásában összesen 6 (hat) alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben 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. 171/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL 
médiaszolgáltató által üzemeltetett FEM3 állandó 
megnevezésű, román joghatóság alá tartozó 
médiaszolgáltatás által 2022. február 19-én 19 órai kezdettel 
sugárzott „Szépítészek” című műsorszám bejelentés alapján 
történő vizsgálata 

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: 
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A Médiatanács 347/2022. (IV. 5.) számú döntése: az SC CEE 
BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett FEM3 
állandó megnevezésű, román joghatóság alá tartozó 
médiaszolgáltatás által 2022. február 19-én 19 órai kezdettel 
sugárzott „Szépítészek” 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 

által üzemeltetett FEM3 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. február 19-én 19 órai 

kezdettel sugárzott „Szépítészek” című műsorszám vonatkozásában. 

13. 159/2022. A rádióhallgatás két speciális dimenziója: a 
rádiózás helyszínei és platformjai (2018. I. negyedév–2021. 
IV. negyedév) 

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: 

A Médiatanács 348/2022. (IV. 5.) számú döntése: A rádióhallgatás 
két speciális dimenziója: a rádiózás helyszínei és platformjai (2018. I. 
negyedév–2021. IV. negyedév) 

 A Médiatanács elfogadja A rádióhallgatás két speciális dimenziója: a rádiózás helyszínei és 

platformjai (2018. I. negyedév–2021. IV. negyedév) c. dokumentumot, és elrendeli annak közzétételét 

a Médiatanács honlapján. 

14. 173/2022. Az orosz-ukrán háború médiaképe (2022. 
március 2-8.) 

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: 

A Médiatanács 349/2022. (IV. 5.) számú döntése: Az orosz-ukrán 
háború médiaképe (2022. március 2-8.) 

A Médiatanács elfogadja Az orosz-ukrán háború médiaképe (2022. március 2-8.) c. tanulmányt, és 

elrendeli annak közzétételét az NMHH honlapján. 

15. 172/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 2021. évi tevékenységéről szóló 
országgyűlési beszámoló tervezete 

Dr. Lipták Eszter 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 350/2022. (IV. 5.) számú döntése: a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2021. évi tevékenységéről 
szóló országgyűlési beszámoló tervezetéről 

1. A Médiatanács a 2021. évi tevékenységéről készült, az előterjesztéshez mellékelt beszámolót 

elfogadja. 

2. A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a beszámoló Országgyűlés elé történő 

beterjesztése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

16. E-19/2022. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

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

17. E-20/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2022. március hónapban 

Dr. Andrássy György ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

18. E-21/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2022. március hónapban 

Dr. Andrássy György ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Dr. Koltay András az ülést 11 óra 12 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. április 

12. 10 óra. 

Budapest, 2022. április 6. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


