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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2022. augusztus 30-án 
(kedden) megtartott Médiatanács ülésről 

készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Koltay András a Médiatanács elnöke (1-27. pontoknál) 

 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Médiatanács-tag (1-27. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (3-27. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-27. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-27. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Udvari Erzsébet Xénia EKAB-igazgató (1-27. pontoknál) 

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-27. pontoknál) 

 Paplanos Péter Mihály kommunikációs igazgató (1-27. pontoknál) 

 Sorbán János gazdasági igazgató (1-27. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-27. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (1-27. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (1-27. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-27. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
részéről jelen vannak 

 dr. Molnár Szabolcs gazdasági és vagyongazdálkodási igazgató (1-3. pontoknál) 
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 dr. Varga Zalán támogatási irodavezető (1-3. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 07 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

693/2022. (VIII. 30.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-60/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. év I-VI. havi beszámolója 

MTVA-61/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2023. évi költségvetése 

MTVA-62/2022. Kérelem az „MTVA földgáz beszerzés 2022/2023” tárgyú közbeszerzési eljárást 

lezáró szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra 

360/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2023. évi költségvetésének 

tervezete 

371/2022. A Debrecen 94,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

378/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

372/2022. A Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2022. július 6-án közzétett pályázati felhívásra 2022. augusztus 15-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

380/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2022. július 22-én közzétett pályázati felhívásra 2022. augusztus 22-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

373/2022. A Match Point Official Kft. (Budapest 98,0 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása és az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján a hatósági 

szerződésének módosítása iránt 

374/2022. A Közösségi Rádiózásért Egyesület (Spirit FM, Budapest 92,9 MHz) rádiós 

médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

375/2022. A HUNICOM STÚDIÓ Kft. (Budaörs Rádió, Budaörs 104,8 MHz) rádiós médiaszolgáltató 

hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme és az adataiban bekövetkezett változások átvezetése 

379/2022. A Katolikus Rádió Zrt. beadványa a Médiatanács 676/2022. (VII. 26.) számú határozatával 

kapcsolatban 

376/2022. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást 

nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

indított hatósági eljárások lezárása 
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377/2022. Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 

audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségének teljesítése tárgyban indított hatósági eljárások lezárása 

361/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. márciusi 

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

Pannon-Sopron Kft. által üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó megnevezésű, kereskedelmi 

jellegű (Sopron 94,1 MHz) médiaszolgáltatáson] – előzmény: 241/2022. számú előterjesztés 

362/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi 

adásainak 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: 317/2022. számú előterjesztés 

363/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi 

műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) és a 32. § (4) bekezdés megsértése a Megafon 

Rádió Kft. által üzemeltetett Megafon (Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 319/2022. számú előterjesztés 

364/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi 

műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdés megsértése a PENTAFON Kft. által 

üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű lineáris 

rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 316/2022. számú előterjesztés 

365/2022. A Roma Rádió Kft. által üzemeltetett Rádió Dikh állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű 

(Budapest 100,3 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. május 9-15. közötti műsorának 

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

307/2022. számú előterjesztés 

366/2022. A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Ozone TV állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 8-14. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/19767-9/2020. számú 

hatósági határozat d), r), t) és u) pontjaiban foglaltak vélelmezett megsértése] 

367/2022. A Campus Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. 

június 20-26. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése] 

368/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi 

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

megsértése a Zselici Forrás Kft. által üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 

369/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi 

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

megsértése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. által üzemeltetett EGERSZEG RÁDIÓ állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Zalaegerszeg 95,1 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 

médiaszolgáltatásban] 
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370/2022. A Nagy Sándor által kiadott Debreceni Nap elnevezésű internetes sajtótermékben 2022. 

július 19-én megjelent cikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) bekezdés érvényesülésének 

vizsgálata] 

B-8/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2022. július) 

E-49/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. július) 

E-50/2022. A holland Commissariaat voor de media médiahatóságnak a CEE Thematics B.V. 

médiaszolgáltató által üzemeltetett Viasat Film állandó megnevezésű, holland joghatóság alá tartozó 

médiaszolgáltatás által 2022. április 28-án 16:48 perces, valamint 2022. április 29-én 13:28 perces 

kezdettel sugárzott „Közelebb” című műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-60/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2022. év I-VI. havi beszámolója 

Dr. Molnár Szabolcs 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 694/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. I-VI. havi 
beszámolójáról 

A Médiatanács a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. év I–VI. havi beszámolóját 

elfogadja. 

2. MTVA-61/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2023. évi költségvetése 

Dr. Molnár Szabolcs 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 695/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2023. évi 
költségvetéséről 

A Médiatanács 126 577,3 millió forint bevételi főösszeggel, 126 577,3 millió forint kiadási főösszeggel, 

0 millió forint költségvetésen kívüli tétellel elfogadja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 

képező főtáblák alapján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (Alap) 2023. évi 

költségvetését és annak indoklását. 



 

5 

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 

3. MTVA-62/2022. Kérelem az „MTVA földgáz beszerzés 
2022/2023” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró szerződés 
megkötéséhez történő hozzájárulásra 

Dr. Molnár Szabolcs ismertette az előterjesztést, miközben Budai László Médiatanács-tag 

megérkezett az ülésre, és érkezésével a Médiatanács kiegészült 5 főre. 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 696/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az „MTVA 
földgáz beszerzése 2022/2023” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró 
szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának 28. § (1) b) pontja alapján hozzájárul 

az „MTVA földgáz beszerzése 2022/2023” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével való 

szerződés megkötéséhez. 

4. 360/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa 2023. évi költségvetésének tervezete 

Sorbán János 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 697/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2023. évi 
költségvetésének tervezetéről 

1. A Médiatanács az előterjesztésben bemutatott működési költségvetés 2023. évi előirányzatait 

az alábbi összegekkel fogadja el: 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1. Személyi juttatások 135,0 

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
18,0 

3. Dologi kiadások 422,0 

4. Egyéb működési célú kiadások 28,0 

5. Beruházások 18,0 

Költségvetési kiadások összesen 621,0 
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adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 274,0 

2. Működési bevételek 347,0 

Költségvetési bevételek összesen 621,0 

2. A Médiatanács a kezelésében lévő kiadási és bevételi előirányzatok 2023. évi költségvetését 

az alábbi összegekkel fogadja el: 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1. Médiaszolgáltatási díj 1 275,0 

2. Frekvenciapályázati díj 5,0 

3. Kötbér és bírság 40,0 

4. Óvadék 10,0 

Költségvetési kiadások összesen 1 330,0 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1. Médiaszolgáltatási díj 1 275,0 

2. Frekvenciapályázati díj 5,0 

3. Kötbér és bírság 40,0 

4. Óvadék 10,0 

Költségvetési bevételek összesen 1 330,0 

3. A Médiatanács felkéri a Hatóság Hivatalát, hogy az egységes költségvetési törvénytervezetet 

állítsa össze. 

5. 371/2022. A Debrecen 94,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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: 
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A Médiatanács 698/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Debrecen 94,4 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Debrecen 94,4 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

6. 378/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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 699/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Fehérgyarmat 
99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Fehérgyarmat 99,5 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára irányuló 

pályázati felhívás végleges szövegét és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 

közzéteszi. 

7. 372/2022. A Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2022. július 6-án közzétett pályázati felhívásra 2022. 
augusztus 15-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 700/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Budapest 90,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2022. július 6-án közzétett pályázati 
felhívásra 2022. augusztus 15-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. szeptember 4. napjától történő közösségi 

jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2022. július 6-án 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 Tilos Kulturális 

Alapítvány pályázót. 
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8. 380/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2022. július 22-én közzétett pályázati felhívásra 
2022. augusztus 22-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 701/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Barcs 102,7 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2022. július 22-én 
közzétett pályázati felhívásra 2022. augusztus 22-én beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja alapján, a 

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2022. július 22-én közzétett, a Barcs 102,7 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára pályázati ajánlatot benyújtó Lokátor 

Hírműhely Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés mellékletét képező 

végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 

57. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag 

érvénytelen. 

9. 373/2022. A Match Point Official Kft. (Budapest 98,0 MHz) 
rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása és az Mttv. 41. § (5b) bekezdése 
alapján a hatósági szerződésének módosítása iránt 

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

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 702/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Match Point 
Official Kft. (Budapest 98,0 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 
médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása és az Mttv. 41. § (5b) 
bekezdése alapján a hatósági szerződésének módosítása iránt 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő egységes szerkezetben módosított hatósági 

szerződés elfogadásával – a Match Point Official Kft. médiaszolgáltató kérelmére – hozzájárul ahhoz, 

hogy a Match Point Official Kft. a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultság szerinti médiaszolgáltatást 2022. szeptember 6. napja helyett legkésőbb 2022. november 

5. napjáig kezdhesse meg. 

A Médiatanács 703/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Match Point 
Official Kft. (Budapest 98,0 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 
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médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása és az Mttv. 41. § (5b) 
bekezdése alapján a hatósági szerződésének módosítása iránt 

A Médiatanács az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján, a Match Point Official Kft. médiaszolgáltató 

kérelmére, hozzájárul a Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 

szerződés egységes szerkezetű módosításához az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

10. 374/2022. A Közösségi Rádiózásért Egyesület (Spirit FM, 
Budapest 92,9 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme 
hatósági szerződése módosítása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 704/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Közösségi 
Rádiózásért Egyesület (Budapest 92,9 MHz, Spirit FM) rádiós 
médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltató 2022. augusztus 3-án érkezett 

kérelmére tekintettel hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 92,9 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének az előterjesztés mellékletét képező egységes 

szerkezetű módosításához az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján, valamint a hatósági szerződés 7.4. 

pontjának tekintetében. 

11. 375/2022. A HUNICOM STÚDIÓ Kft. (Budaörs Rádió, 
Budaörs 104,8 MHz) rádiós médiaszolgáltató hatósági 
szerződésmódosítás iránti kérelme és az adataiban 
bekövetkezett változások átvezetése 

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 705/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a HUNICOM 
STÚDIÓ Kft. (Budaörs 104,8 MHz) rádiós médiaszolgáltató hatósági 
szerződésmódosítás iránti kérelme és az adataiban bekövetkezett 
változások átvezetése 

A Médiatanács a HUNICOM STÚDIÓ Kft. médiaszolgáltató 2022. július 26-án érkezett beadványára 

és kezdeményezésére tekintettel – az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű hatósági 

szerződésmódosítás elfogadásával – átvezeti a Médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett 

változásokat, továbbá hozzájárul a hatósági szerződés Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján történő 

módosításához.  
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12. 379/2022. A Katolikus Rádió Zrt. beadványa a Médiatanács 
676/2022. (VII. 26.) számú határozatával kapcsolatban 

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 706/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Katolikus 
Rádió Zrt. beadványa a Médiatanács 676/2022. (VII. 26.) számú 
határozatával kapcsolatban (határozat visszavonása) 

A Médiatanács az Ákr. 120. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

határozatban foglaltak szerint – a Katolikus Rádió Zrt-vel szemben indított hatósági eljárás lezárásáról 

szóló 676/2022. (VII. 26.) számú határozatát visszavonja. 

A Médiatanács 707/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Katolikus 
Rádió Zrt. beadványa a Médiatanács 676/2022. (VII. 26.) számú 
határozatával kapcsolatban (a Katolikus Rádió Zrt. tájékoztatása) 

A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. 2022. augusztus 3-án benyújtott beadványára tekintettel az 

előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja azzal kapcsolatos álláspontjáról a 

médiaszolgáltatót. 

13. 376/2022. Hatósági szerződés alapján működő 
kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások 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 708/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [FW Műsorszolgáltató Kft. (Eger 101,3 MHz – 
helyi)] 

A Médiatanács az Ákr 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti az 550/2022. (VI. 28.) számú 

végzésével megindított hatósági eljárást az FW Műsorszolgáltató Kft. (Eger 101,3 MHz) 

médiaszolgáltatóval szemben. 

A Médiatanács 709/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó 
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beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. (Dabas 93,4 
MHz – helyi)] 

A Médiatanács a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. (Dabas 93,4 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 710/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [dtm Media Hungary Kft. (Nagykanizsa 95,6 MHz – 
helyi)] 

A Médiatanács a dtm Media Hungary Kft. (Nagykanizsa 95,6 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 

hatósági szerződése szerinti, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 711/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Kapukom Kft. (Kapuvár 94,5 MHz – helyi)] 

A Médiatanács a Kapukom Kft. (Kapuvár 94,5 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági 

szerződése szerinti, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 712/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Zselici Forrás Kft. (Kaposvár 91,2 MHz – helyi)] 

A Médiatanács a Zselici Forrás Kft. (Kaposvár 91,2 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági 

szerződése szerinti, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 713/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
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eljárások lezárása [Budakalászi Média Kft. (Szentendre 91,6 MHz – 
kisközösségi)] 

A Médiatanács a Budakalászi Média Kft. (Szentendre 91,6 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az 

Mttv. 66. § (3) bekezdés szerinti, illetve a hatósági szerződése szerinti, 2021. évre vonatkozó 

beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a 

jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

A Médiatanács 714/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása [Alföld Kapuja Rádió Kft. (Cegléd 92,5 MHz – 
helyi)] 

A Médiatanács az Alföld Kapuja Rádió Kft. (Cegléd 92,5 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megsértette a hatósági szerződése 

szerinti, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 

(4) bekezdés b) pontja alapján 15.000,- Ft bírsággal sújtja. 

14. 377/2022. Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti 
vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 
tárgyban indított hatósági eljárások 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 715/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Budakalászi Média Kft. 
(TV Budakalász – helyi)] 

A Médiatanács a Budakalászi Média Kft. (TV Budakalász) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § 

(3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését követően tartózkodjon a 

jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 716/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
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vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Cuttingroom Bt. (Gólya 
Tv – helyi)] 

A Médiatanács a Cuttingroom Bt. (Gólya Tv) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott 

eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) 

bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését követően tartózkodjon a 

jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 717/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Csoboth Zoltán egyéni 
vállalkozó (Városi TV Mohács – helyi)] 

A Médiatanács Csoboth Zoltán egyéni vállalkozó (Városi TV Mohács) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az 

Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 

megsértette, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését 

követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 718/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Ga-Bu Média Kft. 
(Csurgó Városi Televízió – helyi)] 

A Médiatanács a Ga-Bu Média Kft. (Csurgó Városi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § 

(3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését követően tartózkodjon a 

jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 719/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. (Nagykállói Televízió – helyi)] 

A Médiatanács a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. (Nagykállói Televízió) médiaszolgáltatóval 

szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a 

médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségét megsértette, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat 

közlését követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 
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A Médiatanács 720/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Pécsi Kommunikációs 
Központ Kft. (Pécs TV – körzeti)] 

A Médiatanács a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs TV) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az 

Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 

megsértette, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését 

követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 721/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Szentendrei 
Médiaközpont Kft. (TV Szentendre – körzeti)] 

A Médiatanács a Szentendrei Médiaközpont Kft. (TV Szentendre) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az 

Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 

megsértette, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését 

követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 722/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [TISZApART MÉDIA 
Kft. (TiszapART TV – körzeti)] 

A Médiatanács a TISZApART MÉDIA Kft. (TiszapART TV) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 

lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § 

(3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért 

figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését követően tartózkodjon a 

jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 723/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Tiszavasvári 
Szabadidős Programszervező Egyesület (Tiszavasvári Városi 
Televízió – helyi)] 
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A Médiatanács a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület (Tiszavasvári Városi 

Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján 

megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó 

beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy 

jelen határozat közlését követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 724/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Zemplén Televízió 
Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió – helyi)] 

A Médiatanács a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió) 

médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, 

hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségét megsértette, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat 

közlését követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

A Médiatanács 725/2022. (VIII. 30.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban 
indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [PROGETTO MÉDIA 
Kft. (FIX – körzeti)] 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott 

eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. § (3) bekezdésében 

rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 

(4) bekezdés b) pontja alapján 126.000,- Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének, és a 2021. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a Médiatanács 

részére. 

15. 361/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Pannon-Sopron Kft. által 
üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Sopron 94,1 MHz) 
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 241/2022. 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: 
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A Médiatanács 726/2022. (VIII. 30.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Pannon-Sopron Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű (Sopron 94,1 MHz) médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Pannon-Sopron Kft. az általa üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 

MHz állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Sopron 94,1 MHz), kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2022. március 12-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 

foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 20.000 Ft bírsággal 

sújtja. 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi 

életet segítő műsorszámok, műsorelemek napi arányára vonatkozó vállalását nem sértette meg. 

16. 362/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi adásainak 
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: 317/2022. 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 727/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. áprilisi adásainak 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] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Dél-alföldi Média Centrum Kft. az által üzemeltetett Rádió 7 

állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + Kistelek 

107,0 MHz), kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2022. április 30-i adásnapján megsértette 

az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) 

pontja alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja. 
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17. 363/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) és a 32. § (4) 
bekezdés megsértése a Megafon Rádió Kft. által 
üzemeltetett Megafon (Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 
médiaszolgáltatásban] – előzmény: 319/2022. 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 728/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. áprilisi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) és 
a 32. § (4) bekezdés megsértése a Megafon Rádió Kft. által 
üzemeltetett Megafon (Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Megafon Rádió Kft. médiaszolgáltató az általa üzemeltetett 

Megafon (Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 

médiaszolgáltatásban 

1. 2022. április 7-én megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (4) 

bekezdés b) pontja alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja; 

2. 2022. április 7-én nem sértette meg a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet 

segítő műsorszámok, műsorelemek napi arányára vonatkozó vállalását az éjszakai órák 

nélküli műsoridőben; 

3. 2022. április 7-én a 6:59:25-től, 8:00:19-től, 14:59:55-től és 16:59:15-től közzétett társadalmi 

célú reklámok sugárzásakor összesen négy alkalommal megsértette az Mttv. 32. § (4) 

bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti, és kötelezi, hogy a határozat 

közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és 

tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
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18. 364/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdés 
megsértése a PENTAFON Kft. által üzemeltetett Rádió 24 
(Dunaújváros 102,9 MHz) állandó megnevezésű, 
kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – 
előzmény: 316/2022. 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 729/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. áprilisi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdés megsértése a PENTAFON Kft. által üzemeltetett Rádió 24 
(Dunaújváros 102,9 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi 
jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a PENTAFON Kft. az általa üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 

102,9 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. április 12-i 

adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a 

Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a 

jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

19. 365/2022. A Roma Rádió Kft. által üzemeltetett Rádió Dikh 
állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Budapest 100,3 
MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. május 9-15. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdés megsértése] – 
előzmény: 307/2022. 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 730/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Roma Rádió 
Kft. által üzemeltetett Rádió Dikh állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű (Budapest 100,3 MHz), közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2022. május 9-15. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdés 
megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Roma Rádió Kft. az általa üzemeltetett Rádió Dikh állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Budapest 100,3 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. 
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május 9-15. 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. 

20. 366/2022. A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Ozone TV 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi 
jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 
8-14. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [a BJ/19767-9/2020. számú hatósági 
határozat d), r), t) és u) pontjaiban foglaltak 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 731/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Media Vivantis 
Zrt. által üzemeltetett Ozone TV állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatás 2022. június 8-14. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/19767-9/2020. 
számú hatósági határozat d), r), t) és u) pontjaiban foglaltak 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Media Vivantis Zrt.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben az általa üzemeltetett Ozone TV állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 8-14. közötti 

működésére vonatkozóan a BJ/19767-9/2020. számú hatósági határozat d), r), t) és u) pontjaiban 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

21. 367/2022. A Campus Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű, helyi 
vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz), közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2022. június 20-26. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) 
pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

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

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

hozta: 
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A Médiatanács 732/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Campus Rádió 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó 
megnevezésű, helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz), közösségi 
jellegű médiaszolgáltatás 2022. június 20-26. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Campus Rádió Nonprofit Kft. 

médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt 

rendelkezésnek az általa üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű 

(Debrecen 90,0 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. június 20-26. közötti adáshetén 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

22. 368/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Zselici Forrás 
Kft. által üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) 
kereskedelmi jellegű lineáris 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 733/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. júniusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Zselici 
Forrás Kft. által üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi 
jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Zselici Forrás Kft. médiaszolgáltatóval szemben 

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

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 

2022. június 4-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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23. 369/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Zalaegerszegi 
Televízió és Rádió Kft. által üzemeltetett EGERSZEG RÁDIÓ 
állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Zalaegerszeg 95,1 
MHz) kereskedelmi jellegű lineáris 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 734/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. júniusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. által üzemeltetett EGERSZEG 
RÁDIÓ állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Zalaegerszeg 95,1 
MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 

médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 

EGERSZEG RÁDIÓ állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Zalaegerszeg 95,1 MHz) kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2022. június 4-i adásnapján történt vélelmezett megsértése 

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

nyilatkozatát. 

24. 370/2022. A Nagy Sándor által kiadott Debreceni Nap 
elnevezésű internetes sajtótermékben 2022. július 19-én 
megjelent cikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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 735/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a Nagy Sándor 
által kiadott Debreceni Nap elnevezésű internetes sajtótermékben 
2022. július 19-én megjelent cikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 
17. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 

meglelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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25. B-8/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2022. július) 

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 736/2022. (VIII. 30.) számú döntése: a lejárt 
határidejű döntések végrehajtásáról (2022. július) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

26. E-49/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. 
július) 

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

27. E-50/2022. A holland Commissariaat voor de media 
médiahatóságnak a CEE Thematics B.V. médiaszolgáltató 
által üzemeltetett Viasat Film állandó megnevezésű, holland 
joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás által 2022. április 
28-án 16:48 perces, valamint 2022. április 29-én 13:28 
perces kezdettel sugárzott „Közelebb” című műsorszámmal 
kapcsolatos tájékoztató levele 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

A tájékoztatók ismertetését követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 

előterjesztéseket médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való felkérésekről, 

az alábbi lejáró médiaszolgáltatási jogosultságokhoz kapcsolódóan: Kazincbarcika 95,9 MHz, Ózd 

99,5 MHz és Tiszaújváros 89,6 MHz.  

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

szeptember 6. 10 óra. 

Budapest, 2022. augusztus 31. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 
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