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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók
Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 14 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, 529/2022.
(VI. 14.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre:
MTVA-43/2022. A Médiatanács által meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban
kedvezményezetté nyilvánított Pulzus Kulturális és Információs Központ Magánvállalat kérelme
MTVA-44/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának május havi pénzügyi jelentése
276/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára
2022. április 14-én közzétett pályázati felhívásra 2022. május 16-án beérkezett pályázati ajánlat
tartalmi vizsgálata
285/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi
jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárás lezárása
284/2022. A Pápai Platán Nonprofit Kft. (Pápa FM – Pápa 95,7 MHz) helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
277/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban
2021. december 3-án 06:03:34 órai kezdettel sugárzott "Balázsék" című műsorszámot kifogásoló
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] –
előzmény: 177/2022. számú előterjesztés
278/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári
adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése az
INTERAX Kft. által üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) állandó megnevezésű,
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatáson] – előzmény: 188/2022. számú előterjesztés
279/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. márciusi
adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a
Vasi Friss Rádió Kft. által üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű
(Szombathely 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson] – előzmény: 236/2022. számú előterjesztés
280/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett SuperTV2
állandó megnevezésű, román joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás által 2022. május 7-én 16:30
perces kezdettel sugárzott „Downton Abbey” című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata
281/2022. A Discovery Communications Benelux B.V. médiaszolgáltató által üzemeltetett lnvestigation
Discovery állandó megnevezésű, holland joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás 2022. április 25én, 26-án, valamint május 6-án, 7-én, 13-án és 22-én sugárzott műsorainak bejelentés alapján történő
vizsgálata
282/2022. A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett RETRO Rádió állandó megnevezésű
médiaszolgáltatáson 2022. május 23-án 6 és 10 óra között sugárzott „Bochkor” című műsorszámot
kifogásoló bejelentések [az Smtv. 14. § (1), valamint 17. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]
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283/2022. A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Life TV állandó megnevezésű, országos
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2022. március 22-én és április 15-én 19 órától
sugárzott „Lángelmék” című műsorszámok bejelentés alapján történő vizsgálata [az Smtv. 14. § (1) és
(2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]

Napirendi pontok tárgyalása
1. MTVA-43/2022. A Médiatanács által meghirdetett
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban
kedvezményezetté nyilvánított Pulzus Kulturális és
Információs Központ Magánvállalat 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 530/2022. (VI. 14.) számú döntése: a
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté
nyilvánított Pulzus Kulturális és Információs Központ Magánvállalat
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 kérelmet elfogadja, és
engedélyezi a 2022. július 1. – 2023. június 30. közötti támogatási évre vonatkozó támogatási
szerződés 2022. július 15-ig történő aláírását.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának
vezetőjét, hogy 5 munkanapon belül a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt és a támogatási
szerződést 2022. július 15. napjáig kösse meg.

2. MTVA-44/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási
Irodájának május havi pénzügyi jelentése
Dr. Varga Zalán ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett.

3. 276/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április
14-én közzétett pályázati felhívásra 2022. május 16-án
beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata
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:
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A Médiatanács 531/2022. (VI. 14.) számú döntése: Mezőtúr
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
használatára 2022. április 14-én közzétett pályázati felhívásra 2022.
május 16-án beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2)
bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.1. pontja alapján felvilágosítást, illetve a Pályázati
Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján hiánypótlást kér az Actor Média Kft. pályázótól az egy Mezőtúr
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április 14-én
közzétett pályázati felhívásra 2022. május 16-án benyújtott pályázati ajánlata vonatkozásában.

4. 285/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára
2021. december 23-án 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 532/2022. (VI. 14.) számú döntése: a Budapest 92,9
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
közösségi jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és
hirdetményi úton 2021. december 23-án közzétett, a Budapest 92,9 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
92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított
pályázati eljárás nyertese
a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó
az alábbi pontszámokkal:
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3. A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó Budapest 92,9 MHz körzeti
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi
médiaszolgáltatásként ismeri el.

4. A Médiatanács a 2. pont szerinti döntésének a nyertessé nyilvánított Közösségi Rádiózásért
Egyesület pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési
eljárást.

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

5. 284/2022. A Pápai Platán Nonprofit Kft. (Pápa FM – Pápa
95,7 MHz) helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató
hatósági szerződésének módosítására irányuló 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 533/2022. (VI. 14.) számú döntése: a Pápai Platán
Nonprofit Kft. (Pápa FM – Pápa 95,7 MHz) helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló
kérelme
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A Médiatanács a döntéshozatal napjával, az előterjesztés mellékleteként csatolt egységes szerkezetű
szerződésmódosítás elfogadásával a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2022. június 7-én és 2022. június 8án érkezett kérelmére hozzájárul a médiaszolgáltató Pápa 95,7 MHz médiaszolgáltatási lehetőség
használata tekintetében kötött hatósági szerződésének kérelem szerinti módosításához a
médiaszolgáltatás állandó megnevezése, sajátos arculata, továbbá az Mttv. 41. § (5b) bekezdése
alapján a médiaszolgáltatás interneten történő közzététele tekintetében.

6. 277/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban 2021. december
3-án 06:03:34 órai kezdettel sugárzott "Balázsék" című
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5)
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának
megsértése] – előzmény: 177/2022. 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 534/2022. (VI. 14.) számú döntése: a Radio Plus Kft.
által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű
médiaszolgáltatásban 2021. december 3-án 06:03:34 órai kezdettel
sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az
Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának
megsértése]
A Médiatanács megállapítja, hogy a Radio Plus Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa
üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás
2021. december 3. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszámával megsértette a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Mttv.) 9. § (5) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezést, ezért
1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 3.650.000,- Ft bírsággal
sújtja;
2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 100.000,- Ft
bírság megfizetésére kötelezi.
A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben
tájékoztatja a Bejelentőt.
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7. 278/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári adásainak
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében
foglalt rendelkezés megsértése az INTERAX Kft. által
üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) állandó
megnevezésű, kereskedelmi jellegű rádiós
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 188/2022. 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 535/2022. (VI. 14.) számú döntése: hatósági
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók
2022. februári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése az INTERAX Kft. által
üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) állandó
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson]
A Médiatanács megállapítja, hogy az INTERAX Kft. az általa üzemeltetett Csaba Rádió állandó
megnevezésű, helyi vételkörzetű (Békéscsaba 88,9 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás
2022. február 9-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért
az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja.

8. 279/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében
foglalt rendelkezés megsértése a Vasi Friss Rádió Kft. által
üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó megnevezésű,
kereskedelmi jellegű (Szombathely 97,7 MHz)
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 236/2022. 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 536/2022. (VI. 14.) számú döntése: hatósági
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók
2022. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Vasi Friss Rádió Kft.
által üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi
jellegű (Szombathely 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson]
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I.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Vasi Friss Rádió Kft. az általa üzemeltetett 97,7 Rádió 1
állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Szombathely 97,7 MHz), kereskedelmi jellegű
médiaszolgáltatás 2022. március 9-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a
Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen
eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.

II. A Médiatanács felkéri a Hivatalt a Médiaszolgáltató vonatkozásában – 2022. március 15-ét
követően – egy újabb adásnap vizsgálatára.

9. 280/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL
médiaszolgáltató által üzemeltetett SuperTV2 állandó
megnevezésű, román joghatóság alá tartozó
médiaszolgáltatás által 2022. május 7-én 16:30 perces
kezdettel sugárzott „Downton Abbey” 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:

A Médiatanács 537/2022. (VI. 14.) számú döntése: az SC CEE
BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett
SuperTV2 állandó megnevezésű, román joghatóság alá tartozó
médiaszolgáltatás által 2022. május 7-én 16:30 perces kezdettel
sugárzott „Downton Abbey” című műsorszám bejelentés alapján
történő vizsgálata
A Médiatanács a hatósági ellenőrzés eredménye alapján nem továbbítja a bejelentést a román
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI (CNA) társhatóságnak, e döntéséről az Mttv. 145. §
(3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.

10. 281/2022. A Discovery Communications Benelux B.V.
médiaszolgáltató által üzemeltetett lnvestigation Discovery
állandó megnevezésű, holland joghatóság alá tartozó
médiaszolgáltatás 2022. április 25-én, 26-án, valamint május
6-án, 7-én, 13-án és 22-én sugárzott műsorainak bejelentés
alapján történő vizsgálata
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács tagjai
részletesen megvitatták az előterjesztésben foglaltakat, majd Dr. Koltay András javaslatot tett a
napirendi pont elnapolására. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata
mellett az előterjesztés napolásáról döntött.
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11. 282/2022. A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett RETRO
Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022.
május 23-án 6 és 10 óra között sugárzott „Bochkor” című
műsorszámot kifogásoló bejelentések [az Smtv. 14. § (1),
valamint 17. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
érvényesülésének 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:

A Médiatanács 538/2022. (VI. 14.) számú döntése: a Hold Reklám
Kft. által üzemeltetett RETRO Rádió állandó megnevezésű
médiaszolgáltatáson 2022. május 23-án 6 és 10 óra között sugárzott
„Bochkor” című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az Smtv. 14. §
(1), valamint 17. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
érvényesülésének vizsgálata]
A Médiatanács a bejelentések alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az
Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőket.

12. 283/2022. A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Life TV
állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi
jellegű médiaszolgáltatáson 2022. március 22-én és április
15-én 19 órától sugárzott „Lángelmék” című műsorszámok
bejelentés alapján történő vizsgálata [az Smtv. 14. § (1) és
(2) bekezdés érvényesülésének 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:

A Médiatanács 539/2022. (VI. 14.) számú döntése: a Media Vivantis
Zrt. által üzemeltetett Life TV állandó megnevezésű, országos
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2022.
március 22-én és április 15-én 19 órától sugárzott „Lángelmék” című
műsorszámok vizsgálata [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdés
érvényesülésének vizsgálata]
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3)
bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.
Dr. Koltay András az ülést 10 óra 54 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. június
28. 10 óra.
Budapest, 2022. június 15.
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A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Lipták Eszter s. k.
Dr. Koltay András s. k.
elnök
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