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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

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

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

1/2023. (I. 10.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-1/2023. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

1/2023. A Kazincbarcika 95,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

2/2023. Az Ózd 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

3/2023. A Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2022. október 28-án közzétett pályázati felhívásra 2022. november 30-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

4/2023. A Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jelleggel történő használatára 2022. október 14-én közzétett pályázati felhívásra 2022. 

november 14-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

5/2023. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2022. október 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás felfüggesztése 

6/2023. A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kecskeméti Televízió állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. 

október 10-16. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 

BJ/15342-5/2020. számú hatósági határozat r), s) és t) pontjaiban foglaltak megsértése] – előzmény: 

545/2022. számú előterjesztés 

7/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. 

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

megsértése a KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kiskőrös 97,0 MHz helyi vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű, Rádió 97 állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 

532/2022. számú előterjesztés 

11/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. októberi 

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

HUNICOM STÚDIÓ Kft. által üzemeltetett Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi 

jellegű, Budaörs Rádió állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 

588/2022. számú előterjesztés 

8/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. októberi 

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

megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett Eger 100,7 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi 

jellegű, 100,7 – BEST FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 
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9/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. novemberi 

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

megsértése a „VIACOM” Kft. által üzemeltetett Tiszakécske 102,2 MHz helyi vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű, AKTÍV RÁDIÓ 102.2 állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatásban] 

10/2023. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. novemberi 

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

megsértése a FRIENDS-LAN Kft. által üzemeltetett Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű, Rádió Som állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

12/2023. A Közösségi Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Budapest 92,9 MHz körzeti 

vételkörzetű, közösségi jellegű, Spirit FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 

2022. szeptember 19-25. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] 

T-1/2023. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével kötött közigazgatási szerződés 

módosítása 

E-1/2023. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2022. december hónapban 

E-2/2023. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2022. december hónapban 

E-3/2023. A holland Commissariaat voor de Media médiahatóságnak a VIMN NETHERLANDS B.V. 

médiaszolgáltató által üzemeltetett Nick Toons (Hungary) állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2022. augusztus 31-én 20:39:25-től sugárzott A Lármás család című sorozat Egy kivételes apa című 

epizódjával kapcsolatos tájékoztatása 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-1/2023. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában 
beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

Dr. Őszy Tamás 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 2/2023. (I. 10.) számú döntése: a KMUSZ2022 
pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi 

pályázatokat érvénytelenség miatt kizárja: 
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iktatószám: MA- 

KMUSZ2022- 

…/2022. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

24 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 

46 Mosoly Média Nonprofit Kft. Rádió Smile 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés 

mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 

összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 

kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 

KMUSZ2022- 

…/2022. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

7 
Vállalkozók a Városért Média  

Nonprofit Kft. 
Keceli Városi Televízió 3 399 512 

13 XEROPRESS Bt. Körös Televízió 5 500 000 

15 
Füzesabonyi Városi Televíziózást  

Segítő Nonprofit Kft. 
Füzesabonyi Városi Televízió 1 142 000 

32 IRÁNY Média 2012 Kft. Irány TV 5 461 344 

33 Csillagpont Rádió Alapítvány Csillagpont Rádió 2 536 850 

36 RÁDIÓ HORIZONT Kft. Rádió Törökszentmiklós 512 000 

48 Dunaharaszti Ipartestület KisDuna TV Dunaharaszti 2 397 024 

7 db a megítélt támogatás összesen: 20.948.730 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés 

mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az 

alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 

KMUSZ2022- 

…/2022. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

47 Bihari Antal Körzeti Televízió 

49 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV 

50 Campus Rádió Nonprofit Kft. FM90 Campus Rádió 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés 

mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot forráshiány miatt nem 

részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

KMUSZ2022- 

…/2022. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

29 Domino Tv Zrt. d1 tv 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárásban fel nem használt 306.974 Ft 

keretösszeg felhasználásáról a későbbiekben dönt. 

6. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 582/2022. (VII. 5.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda 

vezetőjét, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik 

fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

 a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázat esetében – az 

ÁPF I. fejezet 14.2. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának 

visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

 a pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére 

nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2022. december 15-ei ajánlása 
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2. 1/2023. A Kazincbarcika 95,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Boncz Ditta 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 3/2023. (I. 10.) számú döntése: a Kazincbarcika 95,9 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Kazincbarcika 95,9 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára irányuló 

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

közzéteszi. 

3. 2/2023. Az Ózd 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Boncz Ditta 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 4/2023. (I. 10.) számú döntése: az Ózd 99,5 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Ózd 99,5 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára irányuló pályázati 

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

4. 3/2023. A Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2022. október 28-án közzétett pályázati 
felhívásra 2022. november 30-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

Dr. Boncz Ditta 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 5/2023. (I. 10.) számú döntése: a Veszprém 103,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2022. október 28-án közzétett 
pályázati felhívásra 2022. november 30-án beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata (Veszprém Rádió Kft.) 
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A Médiatanács a Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

legkorábban 2023. június 26. napjától történő kereskedelmi jellegű használatára 2022. október 28-án 

közzétett pályázati felhívásra 2022. november 30-án pályázati ajánlatot benyújtó Veszprém Rádió Kft. 

pályázót az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 1.10.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi. 

5. 4/2023. A Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2022. október 14-én közzétett pályázati 
felhívásra 2022. november 14-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

Dr. Boncz Ditta 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 6/2023. (I. 10.) számú döntése: a Zalaegerszeg 95,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2022. október 14-én 
közzétett pályázati felhívásra 2022. november 14-én beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Radio Plus Kft.) 

A Médiatanács a Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 2023. 

június 8. napjától történő, kereskedelmi jellegű használatára 2022. október 14-én közzétett pályázati 

felhívásra 2022. november 14-én pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. pályázót az Mttv. 58. § 

(1) bekezdése és a pályázati felhívás 1.10.8.1. pontja alapján pályázati nyilvántartásba veszi. 

6. 5/2023. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2022. október 7-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

Dr. Boncz Ditta 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 7/2023. (I. 10.) számú döntése: a Barcs 102,7 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő használatára 2022. október 7-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy az 1017/2022. (XII. 13.) számú, pályázati nyilvántartásba vételt 

megtagadó végzése ellen közigazgatási per iránti keresetet nyújtottak be – az Mttv. 58. § (2) 

bekezdése alapján a Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2022. október 7-én megindított pályázati eljárást – az előterjesztés 

mellékletében foglalt végzés elfogadásával – a bíróság jogerős határozatáig felfüggeszti. 
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7. 6/2023. A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett Kecskeméti Televízió állandó megnevezésű 
körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. október 10-16. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [a BJ/15342-5/2020. számú hatósági 
határozat r), s) és t) pontjaiban foglaltak megsértése] – 
előzmény: 545/2022. 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 8/2023. (I. 10.) számú döntése: a Kecskeméti 
Televízió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kecskeméti Televízió 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. október 10-16. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[a BJ/15342-5/2020. számú hatósági határozat r), s) és t) pontjaiban 
foglaltak megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Kecskeméti Televízió állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. október 10-16. közötti 

működése során megsértette a BJ/15342-5/2020. számú hatósági határozat r), s) és t) pontjaiban 

foglaltakat, ezért a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény (a továbbiakban: Mttv.) 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 40.000,- Ft bírsággal sújtja. 

8. 7/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. szeptemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit 
Kft. által üzemeltetett Kiskőrös 97,0 MHz helyi vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű, Rádió 97 állandó megnevezésű rádiós 
médiaszolgáltatásban] – előzmény: 532/2022. 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 9/2023. (I. 10.) számú döntése: a hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. 
szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
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bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a KUNSÁG-MÉDIA 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kiskőrös 97,0 MHz helyi vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű, Rádió 97 állandó megnevezésű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) által üzemeltetett Kiskőrös 97,0 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, 

Rádió 97 állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatás 2022. szeptember 2-i adásnapján sugárzott 

műsora tekintetében megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 

évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdését, amely jogsértés miatt a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 30.000,- Ft bírsággal sújtja. 

9. 11/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. októberi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a HUNICOM STÚDIÓ Kft. 
által üzemeltetett Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű, Budaörs Rádió állandó megnevezésű 
lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 588/2022. 
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 10/2023. (I. 10.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. októberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a HUNICOM STÚDIÓ 
Kft. által üzemeltetett Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű, Budaörs Rádió állandó megnevezésű lineáris 
rádiós médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a HUNICOM STÚDIÓ Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az 

általa üzemeltetett Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Budaörs Rádió 

állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás a 2022. október 16-án sugárzott műsorában 

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

(a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) 

pontja alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja. 
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10. 8/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. októberi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Best Radio Kft. 
által üzemeltetett Eger 100,7 MHz helyi vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű, 100,7 – BEST FM állandó 
megnevezésű 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 11/2023. (I. 10.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. októberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Best 
Radio Kft. által üzemeltetett Eger 100,7 MHz helyi vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű, 100,7 – BEST FM állandó megnevezésű 
lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 

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

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Eger 100,7 MHz helyi vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű, 100,7 – BEST FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. 

október 9-én közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

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

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

elő nyilatkozatát. 

11. 9/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. novemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a „VIACOM” Kft. 
által üzemeltetett Tiszakécske 102,2 MHz helyi vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű, AKTÍV RÁDIÓ 102.2 állandó 
megnevezésű 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 12/2023. (I. 10.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2022. novemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
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„VIACOM” Kft. által üzemeltetett Tiszakécske 102,2 MHz helyi 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, AKTÍV RÁDIÓ 102.2 állandó 
megnevezésű rádiós médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a „VIACOM” Kft. médiaszolgáltatóval (a 

továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa 

üzemeltetett Tiszakécske 102,2 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, AKTÍV RÁDIÓ 102.2 

állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatás 2022. november 3-i adásnapján történt vélelmezett 

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

elő nyilatkozatát. 

12. 10/2023. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. novemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a FRIENDS-LAN 
Kft. által üzemeltetett Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Rádió Som állandó 
megnevezésű 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 13/2023. (I. 10.) számú döntése: hatósági szerződés 
alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. 
novemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
FRIENDS-LAN Kft. által üzemeltetett, Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Rádió Som állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a FRIENDS-LAN Kft. médiaszolgáltatóval 

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

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Fehérgyarmat 99,5 MHz 

helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Rádió Som állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. 

november 18-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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13. 12/2023. A Közösségi Rádiózásért Egyesület által 
üzemeltetett Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű, 
közösségi jellegű, Spirit FM állandó megnevezésű lineáris 
rádiós médiaszolgáltatás 2022. szeptember 19-25. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének 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: 

A Médiatanács 14/2023. (I. 10.) számú döntése: a Közösségi 
Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Budapest 92,9 MHz körzeti 
vételkörzetű, közösségi jellegű, Spirit FM állandó megnevezésű 
lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. szeptember 19-25. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (a 

továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Budapest 92,9 MHz 

körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű, Spirit FM állandó megnevezésű lineáris rádiós 

médiaszolgáltatás 2022. szeptember 19-25. közötti működésére vonatkozóan a 

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

(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglaltak vélelmezett megsértése 

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

nyilatkozatát. 

14. T-1/2023. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók 
Egyesületével kötött közigazgatási szerződés módosítása 

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 15/2023. (I. 10.) számú döntése: a Magyarországi 
Tartalomszolgáltatók Egyesületével kötött közigazgatási szerződés 
módosításáról 

1. A Médiatanács elfogadja és hozzájárulását adja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók 

Egyesületével kötött közigazgatási szerződés 2. számú Mellékletének – kizárólag a határidő 

tekintetében 2023. február 28. napjára történő – módosításához az előterjesztéshez csatolt 

tervezet szerint. 

2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződés módosításának aláírására. 
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15. E-1/2023. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 
jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. 
december hónapban 

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

16. E-2/2023. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2022. december hónapban 

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

17. E-3/2023. A holland Commissariaat voor de Media 
médiahatóságnak a VIMN NETHERLANDS B.V. 
médiaszolgáltató által üzemeltetett Nick Toons (Hungary) 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 
31-én 20:39:25-től sugárzott A Lármás család című sorozat 
Egy kivételes apa című epizódjával kapcsolatos 
tájékoztatása 

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

Dr. Koltay András az ülést 11 óra 9 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2023. január 

17. 10 óra. 

Budapest, 2023. január 11. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


