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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2022. szeptember 13-án 
(kedden) megtartott Médiatanács ülésről 

készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Koltay András a Médiatanács elnöke (1-19. pontoknál) 

 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Udvari Erzsébet Xénia EKAB-igazgató (1-19. pontoknál) 

 Paplanos Péter Mihály kommunikációs igazgató (1-19. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-19. pontoknál) 

 dr. Bánffy Csilla főosztályvezető-helyettes (1-19. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-19. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 19 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Budai László Médiatanács-tag elektronikus úton, videókonferencia keretében 

vett részt az ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 

759/2022. (IX. 13.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

407/2022. Felkérés a Mór 92,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
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408/2022. Felkérés a Pápa 90,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

409/2022. Felkérés a Sárvár 95,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

410/2022. Felkérés a Celldömölk 92,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

411/2022. Felkérés Vác telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

414/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívás tervezete 

415/2022. A Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

416/2022. A Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

412/2022. A Győr 100,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

413/2022. 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 

399/2022. A bejelentés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. májusi adásainak 

hatósági ellenőrzése [a BJ/12041-3/2019. számú hatósági határozat t) és v) pontjaiban foglaltak 

megsértése a Sárisápi Bányász Sportegyesület által üzemeltetett Sárisáp Televízió állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson] - előzmény: 315/2022. számú előterjesztés 

400/2022. A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Makói Városi Televízió állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. 

június 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 

BJ/6191-4/2021. számú hatósági határozat r) és s) pontjaiban foglaltak megsértése] - előzmény: 

356/2022. számú előterjesztés 

401/2022. A HírTV ZRt. által üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. április 24-30. között sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/34049-2/2019. számú hatósági határozat d) pontjában 

foglaltak, valamint az Mttv. 31. § (2) bekezdésében és a 31. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt 

rendelkezések megsértése] - előzmény: 358/2022. számú előterjesztés 

402/2022. A VÁROS-KÉP NONPROFIT Kft. által üzemeltetett Nyíregyházi Városi Televízió állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. 

június 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások - előzmény: 

355/2022. számú előterjesztés 

403/2022. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközösség által üzemeltetett CREDO RÁDIÓ állandó 

megnevezésű, kisközösségi (Szombathely 98,8 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2022. június 27. - 
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július 3. közötti időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

404/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 9-én 15 óra 40 perctől sugárzott "Fazilet 

asszony és lányai" című műsorszám korhatári besorolását kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

405/2022. A https://boraszatisegedanyagok.hu elnevezésű internetes oldalon megjelent tartalommal 

kapcsolatos bejelentés 

406/2022. A holland joghatóság alá tartozó VIMN NETHERLANDS B.V. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett Nick Toons (Hungary) állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. július 25-én 

14:00 és 14:25 között sugárzott "Itt van Póni" című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

E-54/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. augusztus) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 407/2022. Felkérés a Mór 92,9 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 760/2022. (IX. 13.) számú döntése: felkérés a Mór 
92,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Mór 92,9 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

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. 

2. 408/2022. Felkérés a Pápa 90,8 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: 
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A Médiatanács 761/2022. (IX. 13.) számú döntése: felkérés a Pápa 
90,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Pápa 90,8 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

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. 

3. 409/2022. Felkérés a Sárvár 95,2 MHz rádiós 
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 762/2022. (IX. 13.) számú döntése: felkérés a Sárvár 
95,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Sárvár 95,2 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

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. 

4. 410/2022. Felkérés a Celldömölk 92,5 MHz rádiós 
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 763/2022. (IX. 13.) számú döntése: felkérés a 
Celldömölk 92,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Celldömölk 92,5 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

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. 411/2022. Felkérés Vác telephelyű rádiós 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 764/2022. (IX. 13.) számú döntése: felkérés Vác 
telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt Vác telephelyű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

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. 

6. 414/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

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 765/2022. (IX. 13.) számú döntése: a Barcs 102,7 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Barcs 102,7 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Hatóság honlapján közzéteszi. 
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7. 415/2022. A Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

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 766/2022. (IX. 13.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
95,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (frekvenciaterv 
elfogadása) 

A Médiatanács elfogadja a Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP  

max  

(W) 

Heff  

max  

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó  

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó 

(km) 

P A 
Korlátozás 

……°-……°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Zalaegerszeg 95,8 646 51 51.000 2 - 7 V D 

0°-130°/12,6-0,1dB 

170°-300°/0,1-12,6dB 

310°-350°/13,3-13,4dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

16°49’36”;  

46°51’01” 

A Médiatanács 767/2022. (IX. 13.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
95,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (pályázati felhívás 
tervezet elfogadása) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Zalaegerszeg 95,8 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 

úton, valamint a Hatóság honlapján közzéteszi. 

8. 416/2022. A Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

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 768/2022. (IX. 13.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
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frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (frekvenciaterv 
elfogadása) 

A Médiatanács elfogadja a Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP  

max  

(kW) 

Heff  

max  

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó 

(km) 

P A 
Korlátozás 

……°-……°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Zalaegerszeg 95,1 1 43 47.000 1 - 7 V D 

20°-130°/0,1-4,9dB 

140°-190°/5dB 

200°-300°/4,9-0,3dB 

310°-320°/6dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

16°49’41”;  

46°49’59” 

A Médiatanács 769/2022. (IX. 13.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (pályázati felhívás 
tervezet elfogadása) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Zalaegerszeg 95,1 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 

úton, valamint a Hatóság honlapján közzéteszi. 

9. 412/2022. A Győr 100,1 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 770/2022. (IX. 13.) számú döntése: a Győr 100,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Győr 100,1 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára irányuló pályázati 

felhívás végleges szövegét és azt hirdetményi úton, valamint a Hatóság honlapján közzéteszi. 



 

8 

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 

10. 413/2022. 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 771/2022. (IX. 13.) 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. 58. § (1) bekezdése és a Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára közzétett pályázati felhívás 1.11.8.1. 

pontja alapján pályázati nyilvántartásba veszi a 2022. augusztus 15-én pályázati ajánlatot benyújtó 

Tilos Kulturális Alapítvány pályázót. 

11. 399/2022. A bejelentés alapján működő, helyi vételkörzetű 
médiaszolgáltatók 2022. májusi adásainak hatósági 
ellenőrzése [a BJ/12041-3/2019. számú hatósági határozat t) 
és v) pontjaiban foglaltak megsértése a Sárisápi Bányász 
Sportegyesület által üzemeltetett Sárisáp Televízió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson] - előzmény: 315/2022. 
számú előterjesztés 

Dr. Bánffy Csilla 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 772/2022. (IX. 13.) számú döntése: a bejelentés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. májusi 
adásainak hatósági ellenőrzése [a BJ/12041-3/2019. számú hatósági 
határozat t) és v) pontjaiban foglaltak megsértése a Sárisápi Bányász 
Sportegyesület által üzemeltetett Sárisáp Televízió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Sárisápi Bányász Sportegyesület az általa üzemeltetett Sárisáp 

Televízió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. 

április 6-i adásnapján megsértette a BJ/12041-3/2019. számú hatósági határozat t) és v) pontjaiban 

foglaltakat, 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. 400/2022. A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett Makói Városi Televízió állandó megnevezésű 
körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 1-7. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [a BJ/6191-4/2021. számú hatósági határozat 
r) és s) pontjaiban foglaltak megsértése] - előzmény: 
356/2022. számú előterjesztés 

Dr. Bánffy Csilla 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 773/2022. (IX. 13.) számú döntése: a Makói 
Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Makó Városi TV állandó 
megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 1-7. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 
BJ/6191-4/2021. számú hatósági határozat r) és s) pontjaiban 
foglaltak megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Makó Városi TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. június 1-7. közötti működése során 

megsértette a BJ/6191-4/2021. számú hatósági határozat r) és s) pontjaiban foglaltakat, ezért a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Mttv.) 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat 

közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és 

tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

13. 401/2022. A HírTV ZRt. által üzemeltetett Hír TV állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatás 2022. április 24-30. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 
BJ/34049-2/2019. számú hatósági határozat d) pontjában 
foglaltak, valamint az Mttv. 31. § (2) bekezdésében és a 
31. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] - előzmény: 358/2022. számú előterjesztés 

Dr. Bánffy Csilla 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 774/2022. (IX. 13.) számú döntése: a HírTV ZRt. által 
üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. április 24-30. között 
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sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[a BJ/34049-2/2019. számú hatósági határozat d) pontjában foglaltak, 
valamint az Mttv. 31. § (2) bekezdésében és a 31. § (1) 
bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a HírTV ZRt. médiaszolgáltató a Hír TV állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán megsértette 

1. a BJ/34049-2/2019. számú hatósági határozat d) pontjában foglalt kötelezettségét, valamint 

2. a „Mozaik” és a „Radar” című műsorszámok vonatkozásában összesen tizenhárom 

alkalommal az Mttv. 31. § (2) bekezdését, továbbá  

3. a 2022. április 24-én 01:04:14 és 01:50:02 óra között és a 2022. április 27-én 01:06:12 és 

01:50:55 óra között sugárzott „Hazahúzó” című műsorszámok közzétételével összesen két 

alkalommal az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontját,  

mely jogsértések miatt 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. 

14. 402/2022. A VÁROS-KÉP NONPROFIT Kft. által 
üzemeltetett Nyíregyházi Városi Televízió állandó 
megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 1-7. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások - előzmény: 355/2022. számú előterjesztés 

Dr. Bánffy Csilla 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 775/2022. (IX. 13.) számú döntése: a VÁROS-KÉP 
NONPROFIT Kft. által üzemeltetett Nyíregyházi Városi Televízió 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 1-7. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

A Médiatanács megállapítja, hogy a VÁROS-KÉP NONPROFIT Kft. nem sértette meg a 

BJ/15355-6/2020. számú hatósági határozat t) pontjában foglaltakat. 
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15. 403/2022. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközösség 
által üzemeltetett CREDO RÁDIÓ állandó megnevezésű, 
kisközösségi (Szombathely 98,8 MHz) rádiós 
médiaszolgáltatás 2022. június 27. - július 3. közötti 
időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

Dr. Bánffy Csilla 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 776/2022. (IX. 13.) számú döntése: a Szombathelyi 
Evangélikus Egyházközösség által üzemeltetett CREDO RÁDIÓ 
állandó megnevezésű, kisközösségi (Szombathely 98,8 MHz) rádiós 
médiaszolgáltatás 2022. június 27. - július 3. közötti időszakban 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 

hatósági eljárást indít a Szombathelyi Evangélikus Egyházközösség médiaszolgáltatóval szemben az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésének a Médiaszolgáltató által üzemeltetett CREDO RÁDIÓ állandó 

megnevezésű, kisközösségi (Szombathely 98,8 MHz) rádiós médiaszolgáltatásban 2022. június 27. - 

július 3. közötti időszakban sugárzott műsora során történt vélelmezett megsértése tárgyában, 

valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

16. 404/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 9-én 15 óra 40 perctől 
sugárzott "Fazilet asszony és lányai" című műsorszám 
korhatári besorolását kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének 
vizsgálata] 

Dr. Bánffy Csilla 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 777/2022. (IX. 13.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 9-én 15 
óra 40 perctől sugárzott „Fazilet asszony és lányai” című műsorszám 
korhatári besorolását kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének 
vizsgálata] 
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A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; az Mttv. 

145. § (3) bekezdése alapján döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

17. 405/2022. A https://boraszatisegedanyagok.hu elnevezésű 
internetes oldalon megjelent tartalommal kapcsolatos 
bejelentés 

Dr. Bánffy Csilla 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 778/2022. (IX. 13.) számú döntése: a 
https://boraszatisegedanyagok.hu internetes oldalon megjelent 
tartalommal kapcsolatos bejelentés 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 

18. 406/2022. A holland joghatóság alá tartozó VIMN 
NETHERLANDS B.V. médiaszolgáltató által üzemeltetett 
Nick Toons (Hungary) állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2022. július 25-én 14:00 és 14:25 között 
sugárzott "Itt van Póni" című műsorszám bejelentés alapján 
történő vizsgálata 

Dr. Bánffy Csilla 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 779/2022. (IX. 13.) számú döntése: a holland 
joghatóság alá tartozó VIMN NETHERLANDS B.V. médiaszolgáltató 
által üzemeltetett Nick Toons (Hungary) állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2022. július 25-én 14:00 és 14:25 óra között 
sugárzott „Itt van Póni” című műsorszám bejelentés alapján történő 
vizsgálata 

A Médiatanács a hatósági ellenőrzés eredménye alapján nem továbbítja a bejelentést a holland 

Commissariaat voor de Media (CVDM) társhatóságnak, e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

19. E-54/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. 
augusztus) 

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

Dr. Koltay András az ülést 10 óra 50 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. 

szeptember 20. 10 óra. 

Budapest, 2022. szeptember 14. 
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A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


