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Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2022. október 18-án (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Koltay András a Médiatanács elnöke (1-24. pontoknál) 

 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Udvari Erzsébet Xénia EKAB-igazgató (1-24. pontoknál) 

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-24. pontoknál) 

 György Katalin kommunikációs igazgatóhelyettes (1-24. pontoknál) 

 Sorbán János gazdasági igazgató (1-5. pontoknál) 

 dr. Andrássy György igazgató (1-24. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina igazgatóhelyettes (1-24. pontoknál) 

 Mádl András igazgató (1-24. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-24. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
részéről jelen vannak 

 dr. Varga Zalán támogatási irodavezető (1-3. pontoknál) 

 Könczey Béla produkciós igazgató (1-3. pontoknál) 
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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 10 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, 844/2022. 

(X. 18.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-73/2022. Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása különböző díszletek gyártása, 

helyszínre szállítása, installálása és javítása az MTVA részére tárgyú közbeszerzési eljárás 

indításának előzetes jóváhagyása 

MTVA-74/2022. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 2022. III. negyedévi tevékenységéről 

MTVA-75/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának szeptember havi pénzügyi jelentése 

475/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2022. évi költségvetésének 

időarányos végrehajtásáról szóló beszámolója 

E-59/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. szeptember) 

459/2022. A Békéscsaba 98,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

460/2022. A Szombathely 97,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

461/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2022. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívásra 2022. október 

3-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

476/2022. A Karcag 93,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2022. szeptember 9-én közzétett pályázati felhívásra 2022. október 10-

én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

462/2022. A Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2022. július 27-én közzétett pályázati felhívásra 2022. szeptember 5-én 

beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

463/2022. A Rádió TOP Kft. (Kazincbarcika 88,8 MHz – 88,8 Rádió 1) helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

464/2022. A TV2 kérelme audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétenni kívánt közlemény 

minősítésével kapcsolatban [Mttv. 32. § (8) bekezdése] 

465/2022. A Szentendrei Médiaközpont Kft. által üzemeltetett TV Szentendre állandó megnevezésű, 

helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. július 4-10. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] – 

előzmény: 418/2022. számú előterjesztés 

466/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi 

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



 

3 

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 

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

(Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 

368/2022. számú előterjesztés 

467/2022. Az LBK Base Kft. által üzemeltetett Base FM állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű 

(Budapest 96,4 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. június 27. - július 3. közötti 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése] – előzmény: 434/2022. számú előterjesztés 

468/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. 

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

vélelmezett megsértése a Baja Hangja Kft. által üzemeltetett Bajai Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Baja 89,8 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 

469/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. július 

hónapban sugárzott műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésének vélelmezett 

megsértése az Alföld Kapuja Rádió Kft. által üzemeltetett Cegléd Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Cegléd 92,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

470/2022. A Jazz Televízió Kft. által üzemeltetett Jazz TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

közösségi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. szeptember 20-26. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/7383-7/2022. számú hatósági 

határozat t) és u) pontjaiban foglaltak vélelmezett megsértése] 

471/2022. A Szabadi Attila egyéni vállalkozó által üzemeltetett Régió Plusz Televízió állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. szeptember 5-11. 

közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) bekezdés a) 

pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

472/2022. A Ctrl-T Creative Zrt. által kiadott kontra.hu elnevezésű internetes sajtótermékben 2022. 

augusztus 9-én megjelent tartalmat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 19. § (2) és 20. § (7) bekezdések 

érvényesülésének vizsgálata] 

473/2022. Az AMC Networks Central Europe s.r.o médiaszolgáltató által üzemeltetett Spektrum Home 

(Hungary) állandó megnevezésű, cseh joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatáson 2022. szeptember 

10-én, 18 órai kezdettel közreadott „A célratörő kertész” című műsorszám bejelentés alapján történő 

vizsgálata 

474/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett Mozi+ állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 29-én 20 óra 58 perces kezdettel sugárzott 

„Kiéhezettek” című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

458/2022. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2022. I. félév) 

T-16/2022. Az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a fogyatékossággal élő személyek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító MN/12203-

4/2022. számú hivatali határozattal szemben 
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Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-73/2022. Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) 
létrehozása különböző díszletek gyártása, helyszínre 
szállítása, installálása és javítása az MTVA részére tárgyú 
közbeszerzési eljárás indításának előzetes jóváhagyása 

Könczey Béla 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 845/2022. (X. 18.) számú döntése: Dinamikus 
beszerzési rendszer (DBR) létrehozása különböző díszletek 
gyártása, helyszínre szállítása, installálása és javítása az MTVA 
részére tárgyú közbeszerzési eljárás indításának előzetes 
jóváhagyása 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztésben 

meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárás megindítását. 

2. MTVA-74/2022. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 
2022. III. negyedévi tevékenységéről 

Dr. Varga Zalán 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 846/2022. (X. 18.) számú döntése: az MTVA 
Támogatási Iroda 2022. III. negyedévi tevékenységéről szóló 
beszámolójáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Támogatási Iroda 2022. 

III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

3. MTVA-75/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának szeptember havi pénzügyi jelentése 

Dr. Varga Zalán ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

4. 475/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa 2022. évi költségvetésének időarányos 
végrehajtásáról szóló beszámolója 

Sorbán János ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és belső döntést hozott. 
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5. E-59/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. 
szeptember) 

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

6. 459/2022. A Békéscsaba 98,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 847/2022. (X. 18.) számú döntése: a Békéscsaba 
98,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja Dr. B. B.-t a 

Békéscsaba 98,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló 

pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett észrevételével kapcsolatban. 

A Médiatanács 848/2022. (X. 18.) számú döntése: a Békéscsaba 
98,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Békéscsaba 98,4 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

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

7. 460/2022. A Szombathely 97,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 849/2022. (X. 18.) számú döntése: a Szombathely 
97,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja Dr. B. B.-t a 

Szombathely 97,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló 

pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett észrevételével kapcsolatban. 

A Médiatanács 850/2022. (X. 18.) számú döntése: a Szombathely 
97,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
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A Médiatanács az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szombathely 97,7 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

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

8. 461/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2022. szeptember 2-án közzétett pályázati 
felhívásra 2022. október 3-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki 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: 

A Médiatanács 851/2022. (X. 18.) számú döntése: a Fehérgyarmat 
99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2022. szeptember 2-án közzétett 
pályázati felhívásra 2022. október 3-án 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. szeptember 2-án közzétett, a Fehérgyarmat 99,5 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

pályázati ajánlatot benyújtó Golden Talk Hungary Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét 

megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés c) és e) 

pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. c) és e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

9. 476/2022. A Karcag 93,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2022. szeptember 9-én közzétett pályázati 
felhívásra 2022. október 10-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki 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: 

A Médiatanács 852/2022. (X. 18.) számú döntése: a Karcag 93,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2022. szeptember 9-én közzétett 
pályázati felhívásra 2022. október 10-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. szeptember 9-én közzétett, a Karcag 93,8 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára pályázati 

ajánlatot benyújtó „VIACOM” Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel arra, 
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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. 

10. 462/2022. A Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2022. július 27-én közzétett pályázati felhívásra 
2022. szeptember 5-én 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: 

A Médiatanács 853/2022. (X. 18.) számú döntése: a Várpalota 90,0 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2022. július 27-én közzétett 
pályázati felhívásra 2022. szeptember 5-én beérkezett pályázati 
ajánlat tartalmi vizsgálata 

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

honlapján és hirdetményi úton 2022. július 27-én közzétett, a Várpalota 90,0 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. november 25. napjától 

történő közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 

1.12.3.4. pontja alapján a Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként 

ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Mária Rádió 

Frekvencia Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 

megkötésére irányuló eljárást.  

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

11. 463/2022. A Rádió TOP Kft. (Kazincbarcika 88,8 MHz – 
88,8 Rádió 1) helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 854/2022. (X. 18.) számú döntése: a Rádió TOP Kft. 
(Kazincbarcika 88,8 MHz – 88,8 Rádió 1) helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács tájékoztatja a Rádió TOP Kft.-t a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának 7 (hét) évre, azaz legfeljebb 2030. április 1. napjáig történő 

megújítására irányuló kezdeményezésének elfogadásáról, az előterjesztés 1. számú mellékletében 

foglalt tájékoztató levél szerint. 

A Médiatanács 855/2022. (X. 18.) számú döntése: a Rádió TOP Kft. 
(Kazincbarcika 88,8 MHz – 88,8 Rádió 1) helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács a 854/2022. (X. 18.) számú döntésére tekintettel az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglaltak szerint kezdeményezi a Rádió TOP Kft. Kazincbarcika 88,8 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának megújítását. 

12. 464/2022. A TV2 kérelme audiovizuális 
médiaszolgáltatásban közzétenni kívánt közlemény 
minősítésével kapcsolatban [Mttv. 32. § (8) bekezdése] 

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 856/2022. (X. 18.) számú döntése: a TV2 Zrt. kérelme 
audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétenni kívánt közlemény 
minősítésével kapcsolatban [Mttv. 32. § (8) bekezdése] 

A Médiatanács a Médiaszolgáltató Mttv. 32. § (8) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére 

megállapítja, hogy a kérelem tárgyát képező közlemény az Mttv. 203. § 64. pontjában meghatározott 

társadalmi célú reklámnak minősül. 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a társadalmi célú reklám tartalmának megfelelő korhatári 

kategória az Mttv. 9. § (2) bekezdése szerinti I. kategória, ennek megfelelően bármikor közzétehető. 

13. 465/2022. A Szentendrei Médiaközpont Kft. által 
üzemeltetett TV Szentendre állandó megnevezésű, helyi 
vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. július 
4-10. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 
megsértése] – előzmény: 418/2022. 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: 
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A Médiatanács 857/2022. (X. 18.) számú döntése: a Szentendrei 
Médiaközpont Kft. által üzemeltetett TV Szentendre állandó 
megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2022. július 4-10. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Szentendrei Médiaközpont Kft. médiaszolgáltató az általa 

üzemeltetett TV Szentendre állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2022. július 4-én 11:20:58 és 11:48:40 óra között sugárzott „Élet-receptek” című 

műsorszám, valamint a 2022. július 8-án 20:05:28 és 20:22:01 óra között sugárzott „Creative chef” 

című műsorszámot követően közzétett és öt alkalommal megismételt médiatartalom közzétételével 

összesen hét alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az 

Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 35.000 Ft bírsággal sújtja. 

14. 466/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Zselici Forrás Kft. által 
üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi jellegű 
lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 368/2022. 
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 858/2022. (X. 18.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. júniusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Zselici Forrás Kft. 
által üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris 
rádiós médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Zselici Forrás Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) 

kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. június 4. napján sugárzott műsorában 

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

(a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (4) 

bekezdésének b) pontja alapján 20.000 Ft bírsággal sújtja. 



 

10 

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 

15. 467/2022. Az LBK Base Kft. által üzemeltetett Base FM 
állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Budapest 96,4 
MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. június 
27. - július 3. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] – előzmény: 434/2022. 
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 859/2022. (X. 18.) számú döntése: az LBK Base Kft. 
által üzemeltetett Base FM állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű (Budapest 96,4 MHz), kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatás 2022. június 27. - július 3. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy az LBK Base Kft. az általa üzemeltetett Base FM állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Budapest 96,4 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 

2022. június 27. - július 3. közötti műsora során nem sértette meg az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 

foglalt rendelkezést. 

16. 468/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. augusztusi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Baja Hangja 
Kft. által üzemeltetett Bajai Rádió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Baja 89,8 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris 
rádiós médiaszolgáltatásban] 

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 860/2022. (X. 18.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. augusztusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
Baja Hangja Kft. által üzemeltetett Bajai Rádió állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Baja 89,8 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris 
rádiós médiaszolgáltatásban] 
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A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Baja Hangja Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

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

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

helyi vételkörzetű (Baja 89,8 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2022. augusztus 23-

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

üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

17. 469/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. július hónapban 
sugárzott műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésének vélelmezett megsértése az Alföld Kapuja 
Rádió Kft. által üzemeltetett Cegléd Rádió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Cegléd 92,5 MHz) 
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

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 861/2022. (X. 18.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. július hónapban sugárzott műsorainak hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésének vélelmezett megsértése az Alföld 
Kapuja Rádió Kft. által üzemeltetett Cegléd Rádió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Cegléd 92,5 MHz) kereskedelmi 
jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 

hatósági eljárást indít az Alföld Kapuja Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésének a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Cegléd Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Cegléd 92,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 2022. július 14. 

napján sugárzott műsora során történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

18. 470/2022. A Jazz Televízió Kft. által üzemeltetett Jazz TV 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. szeptember 
20-26. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [a BJ/7383-7/2022. számú hatósági 
határozat t) és u) pontjaiban foglaltak vélelmezett 
megsértése] 

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

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 
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A Médiatanács 862/2022. (X. 18.) számú döntése: a Jazz Televízió 
Kft. által üzemeltetett Jazz TV állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű közösségi jellegű lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatás 2022. szeptember 20-26. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 
BJ/7383-7/2022. számú hatósági határozat t) és u) pontjaiban 
foglaltak vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Jazz Televízió Kft.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Jazz TV állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű közösségi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. szeptember 20-

26. közötti működésére vonatkozóan a BJ/7383-7/2022. számú hatósági határozat t) és u) pontjaiban 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

19. 471/2022. A Szabadi Attila egyéni vállalkozó által 
üzemeltetett Régió Plusz Televízió állandó megnevezésű, 
körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 
2022. szeptember 5-11. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) 
bekezdés a) pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

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 863/2022. (X. 18.) számú döntése: a Szabadi Attila 
egyéni vállalkozó által üzemeltetett Régió Plusz Televízió állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2022. szeptember 5-11. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) 
bekezdés a) pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít Szabadi Attila egyéni vállalkozó 

médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (Mttv.) 32. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdés a) pontjában 

foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Régió Plusz Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. szeptember 5-11. közötti adáshetén történt 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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20. 472/2022. A Ctrl-T Creative Zrt. által kiadott kontra.hu 
elnevezésű internetes sajtótermékben 2022. augusztus 9-én 
megjelent tartalmat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 19. § (2) 
és 20. § (7) bekezdések 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 864/2022. (X. 18.) számú döntése: a Ctrl-T Creative 
Zrt. által kiadott kontra.hu elnevezésű internetes sajtótermékben 
2022. augusztus 9-én megjelent tartalmat kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 19. § (2) és 20. § (7) bekezdések érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 

21. 473/2022. Az AMC Networks Central Europe s.r.o 
médiaszolgáltató által üzemeltetett Spektrum Home 
(Hungary) állandó megnevezésű, cseh joghatóság alá 
tartozó médiaszolgáltatáson 2022. szeptember 10-én, 18 órai 
kezdettel közreadott „A célratörő kertész” 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 865/2022. (X. 18.) számú döntése: az AMC Networks 
Central Europe s.r.o médiaszolgáltató által üzemeltetett Spektrum 
Home (Hungary) állandó megnevezésű, cseh joghatóság alá tartozó 
médiaszolgáltatáson 2022. szeptember 10-én, 18 órai kezdettel 
közreadott „A célratörő kertész” című műsorszám bejelentés alapján 
történő vizsgálata 

A Médiatanács a hatósági ellenőrzés eredménye alapján nem továbbítja a bejelentést a cseh Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) társhatóságnak, s e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
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22. 474/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL 
médiaszolgáltató által üzemeltetett Mozi+ állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 29-én 
20 óra 58 perces kezdettel sugárzott „Kiéhezettek” 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 866/2022. (X. 18.) számú döntése: az SC CEE 
BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett Mozi+ 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 29-én 
20 óra 58 perces kezdettel sugárzott „Kiéhezettek” 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. 

23. 458/2022. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi 
televíziók műsoraiban (2022. I. félév) 

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 

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

A Médiatanács 867/2022. (X. 18.) számú döntése: 
Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 
(2022. I. félév) 

A Médiatanács elfogadja a Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 

(2022. I. félév) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét az NMHH honlapján. 

24. T-16/2022. Az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 
fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető 
műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértését megállapító MN/12203-4/2022. számú hivatali 
határozattal szemben 

Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

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

A Médiatanács 868/2022. (X. 18.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
médiaszolgáltató fellebbezése a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 
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rendelkezések megsértését megállapító MN/12203-4/2022. számú 
hivatali határozattal szemben 

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság 2022. július 28-án kelt, 

MN/12203-4/2022. ügyiratszámú elsőfokú határozata ellen az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató által 

előterjesztett fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

Dr. Koltay András az ülést 10 óra 53 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. október 

25. 10 óra. 

Budapest, 2022. október 19. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


