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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2022. április 26-án (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Koltay András a Médiatanács elnöke (1-21. pontoknál) 

 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Médiatanács-tag (1-21. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-21. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-21. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-21. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Udvari Erzsébet Xénia EKAB-igazgató (1-21. pontoknál) 

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-21. pontoknál) 

 Tafferner Éva kommunikációs igazgató (1-21. pontoknál) 

 Sorbán János gazdasági igazgató (1-3. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-21. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (1-21. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (1-21. pontoknál) 

 dr. Kastory Edina média- és hírközlési biztos (1-21. pontoknál) 

 Paplanos Péter külső szakértő (1-21. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-21. pontoknál) 
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A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
részéről jelen van 

 dr. Varga Zalán támogatási irodavezető (1. pontnál) 

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, 

381/2022. (IV. 26.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-31/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának március havi pénzügyi jelentése 

197/2022. A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2021. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló 

191/2022. Felkérés a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

192/2022. Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2022. március 4-én közzétett pályázati felhívásra 2022. április 4-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

202/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett pályázati felhívásra 2022. február 1-jén 

beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 

193/2022. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2022. február 11-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

194/2022. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Match 

Point Official Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

195/2022. A Műsor-Hang Zrt. (Trend FM) Budapest 94,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

196/2022. Az AERIEL Kft. (Klasszik Rádió) Budapest 92,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

186/2022. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. 

között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 9. § (1) 

bekezdésében, a 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § 

(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 126/2022. számú előterjesztés 

187/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
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megsértése a Radio Plus Kft. által üzemeltetett 101,7 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Gyöngyös 101,7 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

188/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári 

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

megsértése az INTERAX Kft. által üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatáson] 

189/2022. A Best Radio Kft. által üzemeltetett BEST FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

(Budapest 99,5 MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. február 7-13. között sugárzott 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése] 

190/2022. Az országos médiaszolgáltatások 2022. februári műsorainak ellenőrzése – a TV2 Zrt. által 

üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. február 24-ei 

médiaszolgáltatása [az Mttv. 33. § (5) bekezdés vélelmezett megsértése] 

198/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű, lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatáson 2021. december 19-én 18:53:45-21:46:04 között sugárzott „Halálos 

iramban: Hobbs and Shaw” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének 

és 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértése] – előzmény: 93/2022. számú előterjesztés 

199/2022. A román médiahatóság (CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI) megkeresése 

201/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű, lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatáson 2021. december 13-án 21 óra 28 perckor sugárzott "Nagy Ő" című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés és a 

klasszifikációs rendelkezések vizsgálata] – előzmény: 94/2022. számú előterjesztés 

185/2022. Internetes közönségmérési adatok (2022. I. negyedév) 

B-4/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2022. március) 

E-24/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. március) 

E-25/2022. A Média- és Hírközlési Biztos 2022. I. negyedévi beszámolója a médiatartalom-

szolgáltatásokat érintő ügyekről 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-31/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának március havi pénzügyi jelentése 

Dr. Varga Zalán ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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2. 197/2022. A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámoló 

Sorbán János ismertette az előterjesztést, miközben Budai László Médiatanács-tag rövid időre 

távozott az ülésteremből, majd oda még az előterjesztés ismertetése alatt visszaérkezett. 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 382/2022. (IV. 26.) számú döntése: a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2021. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában 

1. A Médiatanács felhatalmazza a Hatóság Elnökét, hogy a Médiatanács 2021. évi működési 

költségvetés módosított előirányzatait és teljesítéseit az alábbiak szerint fogadja el: 

adatok millió Ft-ban 

Előirányzat  

száma 
Előirányzat neve 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1. Személyi juttatások 102,0 85,6 85,6 

2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és  

szociális hozzájárulási adó 
16,0 13,2 13,2 

3. Dologi kiadások 495,0 123,1 123,1 

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,0 3,2 3,2 

5. Egyéb működési célú kiadások 28,0 150,9 21,7 

Költségvetési kiadások 641,0 376,0 246,8 

Maradvány 0,0 0,0 129,2 

Kiadások összesen 641,0 376,0 376,0 

 

adatok millió Ft-ban 

Előirányzat  

száma 
Előirányzat neve 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1. 
Működési célú támogatások  

államháztartáson belülről 
195,8 195,8 195,8 

2. Közhatalmi bevételek 0,0 2,0 2,0 

3. Működési bevételek 445,2 15,3 15,3 

Költségvetési bevételek 641,0 213,1 213,1 
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Finanszírozási bevételek 0,0 162,9 162,9 

Bevételek összesen 641,0 376,0 376,0 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 1. pontja szerint a 

központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető előirányzatai kivételével a 

kiadási és bevételi nyilvántartási számlákon az előirányzatok nyilvántartására vezetett számlák 

egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek és a 

teljesítés nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2021. évben az alábbi előirányzat módosításokra került sor: 

adatok millió Ft-ban 

Sor- 

szám 

Előirányzat  

neve 

Eredeti  

előir. 

1. sz. 

előir.  

mód. 

2. sz. 

előir.  

mód. 

3. sz. 

előir.  

mód. 

4. sz. 

előir.  

mód. 

Mód. 

előir. 
2020. évi  

mar. 

beemelés 

2021. évi  

átcsop. 

2021. évi  

bevételi  

előir.  

rend. 

NAV jkv. 

korr. 

1. Személyi  

juttatások 
102,0 0,0 0,0 -16,4 0,0 85,6 

2. Munkaadókat  

terhelő járulékok  

és szociális  

hozzájárulási adó 

16,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 13,2 

3. Dologi kiadások 495,0 0,0 -3,2 -362,0 -6,7 123,1 

4. Ellátottak  

pénzbeli 

juttatásai 

0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2 

5. Egyéb működési  

célú kiadások 
28,0 162,9 0,0 -40,0 0,0 150,9 

6. Költségvetési  

kiadások  

összesen 

641,0 162,9 0,0 -421,2 -6,7 376,0 

7. Működési célú  

támogatások 
195,8 0,0 0,0 0,0 0,0 195,8 

8. Közhatalmi  

bevételek 
0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 
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9. Működési  

bevételek 
445,2 0,0 0,0 -423,2 -6,7 15,3 

10. Költségvetési  

bevételek  

összesen 

641,0 0,0 0,0 -421,2 -6,7 213,1 

11. Finanszírozási  

bevételek 
0,0 162,9 0,0 0,0 0,0 162,9 

2. A Médiatanács a 2021. évi gazdálkodás eredményeként a tárgyévi pénzmaradványt 129,2 millió 

Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá. 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

Előző évekhez 

kapcsolódó 

tételek 

Tárgyévi 

tételek 
Összesen 

Költségvetési bevételi előirányzatok  

teljesítése 
0,0 213,1 213,1 

Finanszírozási bevételek 162,9 0,0 162,9 

– 2020. évi maradvány 162,9 0,0 162,9 

Bevételek összesen 78,9 540,3 619,2 

    

Költségvetési kiadási előirányzatok  

teljesítése 
0,0 246,8 246,8 

Maradványok 162,9 -33,7 129,2 

Kiadások összesen 162,9 213,1 376,0 

3. A Médiatanács felhatalmazza a Hatóság Elnökét, hogy a Médiatanács kezelésében lévő 

előirányzatok 2021. évi módosított előirányzatait és teljesítéseit az alábbiak szerint fogadja el: 

adatok millió Ft-ban 

Előirányzat 

száma 
Előirányzat neve 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 447,7 447,7 

2. Frekvenciapályázati díj 5,0 23,1 23,1 

3. Támogatási pályázati díj 16,5 0,0 0,0 

4. Kötbér és bírság 38,5 29,8 29,8 
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5. Óvadék 10,0 116,6 116,6 

Kiadások összesen 627,0 1 700,0 617,2 

Elszámolási különbözet Alap felé 0,0 0,0 -0,7 

Kiadások mindösszesen 1 700,0 617,2 616,5 

 

adatok millió Ft-ban 

Előirányzat 

száma 
Előirányzat neve 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 451,7 451,7 

2. Frekvenciapályázati díj 5,0 11,8 11,2 

3. Támogatási pályázati díj 16,5 0,0 0,0 

4. Kötbér és bírság 38,5 29,8 29,7 

5. Óvadék 10,0 123,9 123,9 

Bevételek összesen 1 700,0 617,2 616,5 

4. A Médiatanács a 2020. évi költségvetés zárszámadásról szóló előterjesztést elfogadja. 

Ezt követően Sorbán János engedélyt kért Dr. Koltay Andrástól arra, hogy az elfogadott napirenden 

szereplő E-24/2022. számú tájékoztatót a soron következő napirendi pontként ismertethesse. Dr. 

Koltay András a kérést jóváhagyta. 

3. E-24/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. 
március) 

Sorbán János ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

4. 191/2022. Felkérés a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

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 383/2022. (IV. 26.) számú döntése: felkérés a 
Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Budapest 90,3 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

5. 192/2022. Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2022. március 4-én közzétett pályázati 
felhívásra 2022. április 4-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 384/2022. (IV. 26.) számú döntése: az Ajka 93,2 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jelleggel történő használatára 2022. március 4-én közzétett pályázati 
felhívásra 2022. április 4-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata (Mária Rádió Frekvencia Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi 

úton 2022. március 4-én közzétett pályázati felhívás 1.11.10.1. pontja alapján, az előterjesztés 

melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázati felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázót. 

6. 202/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. december 23-án közzétett pályázati felhívásra 2022. 
február 1-jén beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi 
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 385/2022. (IV. 26.) számú döntése: a Budapest 92,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett 
pályázati felhívásra 2022. február 1-jén beérkezett pályázati ajánlatok 
tartalmi vizsgálata (Közösségi Rádiózásért Egyesület) 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2) 

bekezdése, valamint a pályázati felhívás 1.11.10.1. pontja alapján hiánypótlást kér a Közösségi 

Rádiózásért Egyesület pályázótól a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőségre 2022. február 1-jén benyújtott pályázati ajánlata tekintetében. 

7. 193/2022. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. február 
11-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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 386/2022. (IV. 26.) számú döntése: Gyöngyös 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2022. február 11-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása (a pályázati eljárás 
eredményének megállapítása) 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy az egy 

Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2022. február 11-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.12.3.3. és 1.12.3.5. pontja alapján 

a Mátra Média Kulturális Egyesület pályázó. 

3. A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján a Mátra Média Kulturális Egyesület 

Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatását közösségi 

médiaszolgáltatásként ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Mátra Média 

Kulturális Egyesület pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági 

szerződéskötési eljárást. 

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

A Médiatanács 387/2022. (IV. 26.) számú döntése: Gyöngyös 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2022. február 11-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása (frekvenciatervezésre felkérés) 

1. A Médiatanács 386/2022. (IV. 26.) számú határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése 

és az egy Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára irányuló, 2022. február 11-én közzétett Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján 

felkéri a Hivatalt a Mátra Média Kulturális Egyesület által 2022. március 16-án benyújtott 

pályázati ajánlata szerinti Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
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2. A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint 

határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott 

telephelyen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás 

fogalmának megfelelő vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 30 (harminc) nap. 

8. 194/2022. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes Match Point Official 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 388/2022. (IV. 26.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes Match Point Official Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban a 319/2022. (III. 29.) 

számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Match Point Official Kft., és 

979-6/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § 

(1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Match Point Official Kft.-vel a Budapest 98,0 

MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, a Match Point Official Kft. 2021. január 14-én 

benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

9. 195/2022. A Műsor-Hang Zrt. (Trend FM) Budapest 94,2 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

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 389/2022. (IV. 26.) számú döntése: a Műsor-Hang 
Zrt. (Trend FM) Budapest 94,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 
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A Médiatanács tájékoztatja a Műsor-Hang Zrt.-t a Budapest 94,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának 7 (hét) évre, azaz legfeljebb 2029. augusztus 20. napjáig történő 

megújítására irányuló kezdeményezésének elfogadásáról, az előterjesztés 1. számú mellékletében 

foglalt tájékoztató levél szerint. 

A Médiatanács 390/2022. (IV. 26.) számú döntése: a Műsor-Hang 
Zrt. (Trend FM) Budapest 94,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács a 389/2022. (IV. 26.) számú döntésére tekintettel az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglaltak szerint kezdeményezi a Műsor-Hang Zrt. Budapest 94,2 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának megújítását. 

10. 196/2022. Az AERIEL Kft. (Klasszik Rádió) Budapest 92,1 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

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 391/2022. (IV. 26.) számú döntése: az AERIEL Kft. 
(Klasszik Rádió) Budapest 92,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács tájékoztatja az AERIEL Kft.-t a Budapest 92,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának 7 (hét) évre, azaz legfeljebb 2029. szeptember 3. napjáig történő 

megújítására irányuló kezdeményezésének elfogadásáról, az előterjesztés 1. számú mellékletében 

foglalt tájékoztató levél szerint. 

A Médiatanács 392/2022. (IV. 26.) számú döntése: az AERIEL Kft. 
(Klasszik Rádió) Budapest 92,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács a 391/2022. (IV. 26.) számú döntésére tekintettel az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglaltak szerint kezdeményezi az AERIEL Kft. Budapest 92,1 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának megújítását. 
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11. 186/2022. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű lineáris rádiós 
médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 9. § (1) bekezdésében, a 63. § (12) bekezdésében, 
a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] – 
előzmény: 126/2022. 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 393/2022. (IV. 26.) számú döntése: a PluszRádió 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű 
lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
9. § (1) bekezdésében, a 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében 
foglalt rendelkezések megsértése] 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a PluszRádió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. 

január 3-9. között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 

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

bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, ezért a 

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

sújtja. 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Győr Plusz Rádió 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott műsorában 

megsértette az Mttv. 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az 

Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 10.000,- Ft bírsággal sújtja. 

3. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Győr 

Plusz Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott 

műsorában huszonnégy (24) alkalommal megsértette az Mttv. 32. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, 

hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
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12. 187/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett 101,7 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Gyöngyös 101,7 MHz) kereskedelmi jellegű 
rádiós médiaszolgáltatásban] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 394/2022. (IV. 26.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. februári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Radio 
Plus Kft. által üzemeltetett 101,7 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Gyöngyös 101,7 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 101,7 Rádió 1 állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű (Gyöngyös 101,7 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2022. február 

24-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy 

az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

13. 188/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése az INTERAX Kft. 
által üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatáson] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 395/2022. (IV. 26.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. februári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése az 
INTERAX Kft. által üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 
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MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

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

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Csaba Rádió állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű (Békéscsaba 88,9 MHz) médiaszolgáltatás 2022. február 9-i adásnapján történt 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

14. 189/2022. A Best Radio Kft. által üzemeltetett BEST FM 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 99,5 
MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. február 
7-13. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés 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 396/2022. (IV. 26.) számú döntése: a Best Radio Kft. 
által üzemeltetett BEST FM állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Budapest 99,5 MHz) kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatás 2022. február 7-13. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Best Radio Kft.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett BEST FM állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Budapest 99,5 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. 

február 7-13. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze 

elő nyilatkozatát. 

15. 190/2022. Az országos médiaszolgáltatások 2022. februári 
műsorainak ellenőrzése – a TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatás 2022. február 24-ei médiaszolgáltatása [az 
Mttv. 33. § (5) bekezdés 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: 
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A Médiatanács 397/2022. (IV. 26.) számú döntése: az országos 
médiaszolgáltatások 2022. februári műsorainak ellenőrzése – a TV2 
Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatás 2022. február 24-ei médiaszolgáltatása [az 
Mttv. 33. § (5) bekezdés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a TV2 Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 33. § (5) bekezdés vélelmezett megsértése 

tárgyában a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. február 24-én 19 óra 56 perctől 

sugárzott „Exatlon Hungary” című műsorszámban 19:58:27 és 19:58:35 között sugárzott virtuális 

reklámmal kapcsolatban, és a kötelezi, hogy terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

16. 198/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű, lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatáson 2021. december 19-én 18:53:45-
21:46:04 között sugárzott „Halálos iramban: Hobbs and 
Shaw” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § 
(5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának 
megsértése] – előzmény: 93/2022. 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 398/2022. (IV. 26.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű, 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatáson 2021. december 19-én 
18:53:45-21:46:04 között sugárzott „Halálos iramban: Hobbs and 
Shaw” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett 

TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2021. december 19-én 18:53:45-21:46:04 között 

sugárzott „Halálos iramban: Hobbs and Shaw” című műsorszámával megsértette az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésében és 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az 

Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 2.050.000,- Ft bírsággal, a vezető tisztségviselőt az 

Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján 80.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett TV2 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásában a „Halálos iramban: Hobbs and Shaw” című műsorszám 2021. 

december 8-19. között sugárzott műsorelőzeteseivel negyvenhárom (43) alkalommal megsértette az 

Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) 

bekezdésének b) pontja alapján 1.720.000,- Ft bírsággal sújtja. 



 

16 

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 

17. 199/2022. A román médiahatóság (CONSILIUL NATIONAL 
AL AUDIOVIZUALULUI) megkeresése 

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 399/2022. (IV. 26.) számú döntése: a román 
médiahatóság (CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI) 
megkeresése 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást, e döntéséről hivatalos levél útján tájékoztatja 

a román médiahatóságot. 

18. 201/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű, lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatáson 2021. december 13-án 21 óra 28 
perckor sugárzott "Nagy Ő" című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés és a klasszifikációs rendelkezések vizsgálata] – 
előzmény: 94/2022. 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 400/2022. (IV. 26.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű, 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatáson 2021. december 13-án 21 
óra 28 perckor sugárzott „Nagy Ő” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés és a 
klasszifikációs rendelkezések vizsgálata] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett 

TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2021. december 13-án 21 óra 28 perckor sugárzott 

„Nagy Ő” című műsorszámával megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért 

a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 1.000.000,- Ft bírsággal, a 

vezető tisztségviselőt az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján 60.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett TV2 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásában 2021. december 13-án 21 óra 28 perckor sugárzott „Nagy Ő” 

című műsorszámával nem sértette meg az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi 

kötelezettségét. 
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19. 185/2022. Internetes közönségmérési adatok (2022. I. 
negyedév) 

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

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

A Médiatanács 401/2022. (IV. 26.) számú döntése: Internetes 
közönségmérési adatok (2022. I. negyedév) 

A Médiatanács elfogadja az Internetes közönségmérési adatok (2022. I. negyedév) c. összefoglaló 

dokumentumot, és elrendeli annak közzétételét az NMHH honlapján. 

20. B-4/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2022. március) 

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 402/2022. (IV. 26.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2022. március) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

21. E-25/2022. A Média- és Hírközlési Biztos 2022. I. 
negyedévi beszámolója a médiatartalom-szolgáltatásokat 
érintő ügyekről 

Dr. Kastory Edina ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Dr. Koltay András az ülést 11 óra 1 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. május 3. 

10 óra. 

Budapest, 2022. április 27. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


