
 
 
 
Médiafelügyeleti Főosztály   

         Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. 
         Ügyintéző: személyes adat 

          Tárgy közösségi médiaszolgáltatás 
során összetett műsorszámokban 
történő reklámok közzétételére 
vonatkozó törvényi rendelkezés 
megsértése 

          Melléklet: hatósági ellenőrzés 
megállapításai 

  
 

H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Friss Rádió 
Műsorkészítő és Műsorszolgáltató Kft.-vel (4028 Debrecen, Kassai u. 26., a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben, az általa üzemetetett Friss Rádió állandó megnevezésű adó 
2012. január 23-29. közötti médiaszolgáltatását érintően hivatalból lefolytatott eljárásban  
közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok 
közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés 26 alkalommal történő megsértése miatt a 
Médiaszolgáltatót 
 

65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. 
 
 
A Médiaszolgáltató a bírságot a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 
belül köteles megfizetni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára. A bírság megfizetési 
kötelezettség nem teljesítése esetén a Hivatal a határozatban foglaltakat a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) szerint végrehajtja. A késedelmesen megfizetett bírságot késedelmi 
pótlék terheli. 
 
E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 
Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A 
Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke 
pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 
10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. 
Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 
5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A 
Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól 
számított negyven napon belül bírálja el. 

 
 

I n d o k o l á s  
 
A Hivatal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében 
vizsgálta a Médiaszolgáltató 2012. januári 23-29. közötti médiaszolgáltatását.  
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A Hivatal a Médiaszolgáltató Friss Rádió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű 
közösségi médiaszolgáltatása tekintetében lefolytatott hatósági ellenőrzés során észlelte, 
hogy a Médiaszolgáltató 2012. január 23-29-e közötti médiaszolgáltatása során 26 
alkalommal nem tett eleget az Mttv. 36. § (3) bekezdésében foglalt, a közösségi 
médiaszolgáltatásban a reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezésnek, ezért 
felmerült az Mttv. 36. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. 
 
 
A Hivatal az Mttv. 184. § (1) bekezdés cb) alpontjában foglalt hatáskörében, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján hivatalból hatósági eljárást indított a 
Médiaszolgáltatóval szemben, mely tényről a Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt 
rendelkezésnek megfelelően az MN/15072-2/2012. ügyiratszámú, 2012. május 25-én kelt 
végzésében a Ket. 29. § (5) bekezdés szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, 
tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy a 
Ket. 51. § (1) bekezdése értelmében az eljárás során nyilatkozattételi és a Ket. 68. § (1) 
bekezdése szerint iratbetekintési jog illeti meg.  
Emellett a Hivatal az MN/15072-2/2012. ügyiratszámú végzésében kötelezte a 
Médiaszolgáltatót, hogy szolgáltatasson adatot arról, hogy a 2012. január 23-29. között 
sugárzott „Magyar Tarka”, „Zsuffa Péter Jazz Klub”, „Művészpresszó”, „Alexandra Pódium”, 
„Francia Lecsó”, „Mozimix”, „120 Decibel”, „Jövőnéző Extra”, „Mézesmadzag”, „Heti Figyelő”, 
„Money Back”, „Egyetem téri Megálló”, „Elveszett Ereklyék”, „Magyar Tarka Extra” című 
műsorszámok milyen tartalmi elemekből és formai egységekből épülnek fel. 
 
A Médiaszolgáltató a visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint 2012. május 29-én átvette 
a Hivatal MN/15072-2/2012. számú végzését, és a Hivatalhoz 2012. június 15-én érkezett 
nyilatkozatában az alábbiakat adta elő: 
 
 
A „Magyar Tarka”: című műsorszám csak magyar zenéket tartalmazó, szerkesztett műsor, 
olyan magyar zenékkel, melyek nem vagy csak ritkán hallhatóak a hazai rádiókban. Nem 
zenék halmaza, hanem tematikus válogatás, műsorvezetéssel, így számos információ 
elhangzik a dalokról. A műsorszám évek óta a Friss Rádió legnépszerűbb műsora. 
 
A „Zsuffa Péter Jazz Klub”: A műsort nem a Friss Rádió munkatársa, hanem a hazai 
jazzélet kiváló ismerője, Zsuffa Péter készíti. Több műsorelemből épül fel: az első részben 
tradicionálisabb, a második részben populárisabb jazz zenéket válogat. Jazztörténet, 
programajánló és számos interjú beszélgetés található a magazin két órájában. Tartalmilag 
tehát több elemből épül fel, bemutatva a jazz zene színességét és értékeit. 
 
A „Művészpresszó” című műsorszám a Műsorszolgáltató kulturális magazinja két órában. 
Összetett magazinműsor, mert a kultúra minden szegmensét próbálja bemutatni, úgy mint, 
színház, kiállítások, könyv, zene. Legalább 5-6 interjút, helyszíni riportot készítenek a 
riporterek, a műsorvezető pedig felkonferálással, egyéb információkkal, programajánlóval 
színesíti ezeket. 
 
Az „Alexandra Pódium-Csillagjelek” című műsorszámban asztrológiai beszélgetések 
hangzanak el, s az asztrológiát, mint tudományt mutatja be. A magazin első felében a 
műsorvezető az éppen aktuális csillagászati és asztrológiai helyzetekről beszélget egy másik 
asztrológussal, a műsorszám második felében pedig a felmerült hallgatói kérdéseket 
elemzik. Tartalmilag tehát több műsorszámból épül fel ez a magazin is. 
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A „Francia lecsó” című műsorszám kulturális zenei magazin. A Friss Rádió műsorvezetője 
és az Allience Francaise debreceni vezetője készíti. A zenét ő válogatja, illetve hozza, ezt 
pedig a két műsorvezető beszélgetésekkel és Franciaországhoz kapcsolódó hírekkel 
színesíti. 
 
A „Mozimix” című műsorszám heti aktuális mozifilmek ajánlója, amit két műsorvezető 
riporter készít. Saját és a hallgatók véleményét mondják el a filmekről és alkalmanként 
szakértőt látnak vendégül a stúdióban. 
 
A „120Decibel” című műsorszám a rock zene több stílusát bemutató tematikus zenei 
összeállítás, melyben a két műsorvezető zenei hírekkel, interjúval és játékkal teszi 
tartalmilag összetetté és változatossá a magazint. 
 
A „Jövőnéző Extra” című műsorszám a tudományt közérthető szinten népszerűsítő 
magazin. A műsorszám szerkesztője hosszabb beszélgetést készít a Debreceni Egyetem 
valamely kutatójával, vagy szakemberével egy-egy új felfedezésről, a műsor további 
részében pedig érdekes híreket-információkat közöl a tudomány világából. 
 
A „Mézesmadzag” című műsorszám helyi kötődésű emberek portréműsora, illetőleg nem 
szigorúan vett portré, mert mint a címe is mutatja, az életrajz mellett, ami a műsorszám első 
része, a második részben az interjúalany a „kedvenceiről”, filmekről, könyvekről, zenékről 
beszél. 
 
A „Heti figyelő” című műsorszám a héten elhangzott stúdióbeszélgetések és interjúk 
újravágott és szerkesztett magazinja. Mivel minden anyag más-más téma, más-más 
riporterrel, a szerkesztő- műsorvezető pedig új felkonferálásokat és információkat mond az 
egyes anyagok elé, ezért több műsorszám együttesének tekinthető mind tartalmilag, mind 
formailag. 
 
A „Money Back”- fogyasztóvédelmi magazinműsor, melynek állandó szakértője a 
Fogyasztóvédelmi Felügyelet munkatársa. A műsorszám első részében aktuális problémákat 
beszélnek át, pl. nyár, utazási irodák ajánlata, biztosítások, a műsorszám második részében 
pedig hallgatói kérdések hangzanak el. 
 
Az „Egyetem téri Megálló” című műsorszám szerkesztett összeállítás, melyet a hallgatók 
internetes szavazatai alapján állít össze a Médiaszolgáltató, oly módon, hogy a műsorvezető 
felkonferálja a zenéket, illetve információkat oszt meg a hallgatókkal. 
 
Az „Elveszett Ereklyék” című műsorszám történelmi magazin, melyet a Debreceni Egyetem 
két történésze készít. A magazin több részből épül fel, az első részekben a heti történelmi 
aktualitásokról beszélnek, majd egy meghívott vendég egy aktualitást részletesebben is 
kibont, a harmadik részben pedig kultúra és technika történet a téma. 
 
A „Magyar Tarka Extra” szerkesztett zenei műsorszám, csak magyar, elsősorban kevésbé 
játszott magyar zenék válogatásával. 
 
A Hivatal a rendelkezésre álló adatok - különösen a hatósági ellenőrzés megállapításai és a 
Médiaszolgáltató nyilatkozata - alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az 
alábbiak szerint értékelte: 
 
Az Mttv. 36. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében: 
 
„Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásban reklám csak műsorszámok - összetett, 
több részből álló műsorszámokban az egyes műsorszámok - között, illetve műsorszámok 
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előtt vagy után tehető közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben 
természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben is közzétehető.” 
 
Az Mttv. 203.§ 54. pontja értelmében: 
„ Összetett műsorszám: több műsorszám - egy főcímmel vagy más megkülönböztetéssel 
jelzett – együttese”. 
 
Az Mttv. 203.§ 47. pontja szerint: 
„Műsorszám: hangok, illetőleg hangos vagy néma mozgóképek, állóképek sorozata, mely 
egy médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban önálló egységet 
alkot, és amelynek formája és tartalma a rádiós vagy televíziós médiaszolgáltatáséhoz 
hasonlítható”. 
 
A fenti definíciókból egyértelműen megállapítható, hogy az összetett műsorszám több, olyan 
műsorszám egy főcímmel, illetőleg más megkülönböztetéssel jelzett együttese, ahol ezen 
műsorszámok külön-külön önálló egységet alkotnak, így tartalmilag és formailag is jól 
elkülönülnek egymástól. Az összetett műsorszámban lévő műsorszámok formai 
elkülönítését, azok elején és végén, akár hanggal, akár képpel, vagy ezek együttes 
alkalmazásával kifejezett jelzés biztosítja. 
 
A „Magyar Tarka”, „Zsuffa Péter Jazz Klub”, „120 Decibel”, „Egyetem téri Megálló”, „Magyar 
Tarka Extra” című műsorszámok zenei műsorszámok, melyek különböző zenei 
irányzatokhoz tartozó zeneszámokat közvetítenek. Ezen zenei műsorszámok némelyike több 
szegmenst is tartalmaz, mivel azonban ezek témájukban nem különböznek egymástól, 
emellett formailag sem kerülnek jól elhatárolhatóan az elejükön és végükön lezárásra, így 
nem tekinthetők önálló műsorszámoknak. Egy műsorszám ugyanis attól, hogy nem zenék 
halmaza, hanem annak során műsorvezetés is zajlik, illetőleg valamely tematika mentén 
kerülnek sugárzásra az abban elhangzó zeneszámok, nem válik jól elkülöníthető 
műsorszámok halmazává, hanem egy műsorszámnak tekinthető. Ezért a Médiaszolgáltató 
ezen műsorszámai nem minősülnek összetett műsorszámoknak. 
 
A „Művészpresszó”, „Alexandra Pódium”, „Francia Lecsó”, „Mozimix”, „Jövőnéző Extra”, 
„Mézesmadzag”, „Heti Figyelő”, „Money Back”, „Elveszett Ereklyék” című műsorszámok 
szintén egy-egy téma, így a kultúra, történelem, tudomány, fogyasztóvédelem stb. köré 
épülnek. Felépítésükre jellemző, hogy azokban sok zenével tarkított beszélgetés, riport 
hangzik el, de az egyes riportok eleje, illetőleg vége nem került oly módon lezárásra, hogy 
attól az önálló műsorszámnak minősüljön, így maga az egész műsor nem vált összetett 
műsorszámmá. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Médiaszolgáltató 2012. január 23-29. közötti 
műsorfolyamában 26 alkalommal szakított meg nem összetett műsorszámot reklámmal, 
ezért megsértette az Mttv. 36. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést. 
 
A hatósági ellenőrzés megállapításait a jelen határozat részét képező melléklet tartalmazza. 
A melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi, és rögzíti a határozat 
indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 
 
A Hivatal a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének 
meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerint: „Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség 
nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása 
és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt 
a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve 
a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.” 
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A Hivatal a Médiaszolgáltató vonatkozásában az Mttv. 36. § (3) bekezdésének megsértését 
jelen határozat meghozataláig egy esetben sem állapította meg. Ennek ellenére a Hivatal a 
Médiaszolgáltató vonatkozó jogsértéseit, azok nagy számára tekintettel nem értékelhette 
csekély súlyúként, ezért az Mttv. 186.§ (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét 
nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdése értelmében „A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - 
a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, 
folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel 
okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek 
számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, 
továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg”. 
 
A Hivatal az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság 
jogkövetkezmény alkalmazása mellett döntött, mivel a jelen eljárás tárgyát képező 
jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt 
visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől.  
 
A Hivatal a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy az esetleges következő vagy 
ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírság megállapításánál érvényesülhessen a 
fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás 
kiszámíthatósága, előreláthatósága.  
 
A Hivatal az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegelési szempontok közül a 
jogsérelem súlyán túl figyelembe vette a Médiaszolgáltató által a jogsértéssel elért vagyoni 
előnyt, mivel az adott szpotok közzétételével a Médiaszolgáltató jelentős mennyiségű 
reklámot sugárzott önálló műsorszámokon belül, s így a jogsértéssel okozati 
összefüggésben nem számszerűsíthető, ugyanakkor kétségtelen vagyoni előnyre tett szert. 
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, 
figyelemmel az Mttv. 187. § (4) bekezdésében foglalt ismételtség fogalmára is, a jelen 
jogsértés tekintetében nem értékelhetők. 
 
A Hivatal a fentiek okán az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan 
kiszabható bírság 0,13 %-ának megfelelő összegű, azaz 65.000-Ft bírságot szabott a 
Médiaszolgáltatóval szemben.  
 
Amennyiben a Médiaszolgáltató a rendelkező részben meghatározott módon és időben nem 
fizeti meg a jelen határozatban kiszabott bírságot, azt a Hivatal a Ket. 132. §-a értelmében 
azonnali beszedési megbízással vonja végrehajtás alá. A késedelmesen megfizetett bírságot 
a Ket. 138. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az esedékesség napjától késedelmi pótlék 
terheli, melynek mértéke a Ket. 138. § (3) bekezdése értelmében minden naptári nap után a 
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az 
Mttv. 134. § (13) bekezdése alapján kiszabott bírságok adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősülnek. 
 
Az Mttv. 165. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a 
Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. 
 
A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontján és a 98. § (1) 
bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. 
§ (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása 
a Ket. 101. § (1) és 102. § (1) bekezdésein, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az 
Mttv. 151. § (1) bekezdésén alapul. 
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A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2011. (X. 
6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási 
szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 
17. § (18), valamint  18. § (2) és (3) bekezdése határozza meg. 
 
A Rendelet 18. § (2) és (3) és a 19. § (1) bekezdései a díjfizetés módja és határideje 
kapcsán az alábbiakat írják elő:  
„18. § (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással 
kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 
számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező 
nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy 
kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás 
útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát.” 
„18. § (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó 
napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A 
befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező 
készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a 
feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell.” 
 
„19. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. § (4) bekezdésében, 28. § 
(2)-(4) bekezdésében, 31. § (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. §-ában 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.” 
 
Az eljárás során a Ket. 153.§ (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2012. július 2. 
 
 
 

    Aranyosné dr. Börcs Janka, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

főigazgatója nevében és megbízásából 
 

 
 
 

dr. Pap Szilvia 
főosztályvezető 

 
 
Kapják:  

Személyes adat  
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Melléklet az MN/15072-4/2012. sz. hivatali határozathoz 
 

A hatósági ellenőrzés megállapításai 
A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Friss Rádió állandó megnevezésű adó 2012. január 
23-29. közötti médiaszolgáltatására vonatkozó vizsgálat során felmerült az Mttv. 36. § 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, amely értelmében: 
 
„Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásban reklám csak műsorszámok - összetett, 
több részből álló műsorszámokban az egyes műsorszámok - között, illetve műsorszámok 
előtt vagy után tehető közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben 
természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben is közzétehető.” 
 
Az Mttv. 203. § 54. pontja értelmében „összetett műsorszám: több műsorszám - egy 
főcímmel vagy más megkülönböztetéssel jelzett – együttese”. 
 
A Friss Rádió 2012. január 23-29. közötti médiaszolgáltatása során az alábbiak voltak 
tapasztalhatóak: 

 
1. 1. 23. Magyar Tarka 13:01:15 13:24:52 

 
1. 23. reklám 13:24:52 13:25:26 

 
1. 23. Magyar Tarka 13:25:26 13:58:19 

2. 1. 24. Zsuffa Péter Jazz Klub 21:58:43 22:30:11 

 
1. 24. reklám 22:30:11 22:31:03 

 
1. 24. Zsuffa Péter Jazz Klub 22:31:03 23:27:35 

 
1. 24. reklám 23:27:35 23:28:28 

 
1. 24. Zsuffa Péter Jazz Klub 23:28:28 23:59:57 

3. 1. 25. Művészpresszó - kulturális magazin (új kiállítások Debrecenben) 1:58:46 2:01:03 

 
1. 25. reklám 2:01:03 2:01:03 

 
1. 25. Művészpresszó folyt. 2:01:07 2:31:48 

 
1. 25. reklám 2:31:48 2:31:52 

 
1. 25. Művészpresszó folyt. 2:31:52 2:58:31 

 
1. 25. reklám 2:58:31 2:58:34 

 
1. 25. Művészpresszó folyt. 2:58:34 3:48:29 

4. 1. 26. Magyar Tarka 13:01:12 13:27:35 

 
1. 26. reklám 13:27:35 13:29:45 

 
1. 26. Magyar Tarka 13:29:45 13:57:47 

5. 1. 26. 
Alexandra Pódium/Csillagjelek - asztrológiai beszélgetések (A kérdő 

asztrológia) 18:08:39 18:26:26 

 
1. 26. reklám 18:26:26 18:28:22 

 
1. 26. Alexandra Pódium folyt. 18:28:22 18:56:39 

6. 1. 26. Francia Lecsó (francia kulturális-zenei magazin) 18:58:21 19:27:56 

 
1. 26. reklám 19:27:56 19:29:08 

 
1. 26. Francia Lecsó (francia kulturális-zenei magazin) 19:29:08 19:48:08 

7. 1. 26. Mozimix  - filmmagazin 19:58:17 20:27:11 

 
1. 26. reklám 20:27:11 20:28:06 

 
1. 26. Mozimix  - filmmagazin 20:28:06 20:50:15 
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8. 1. 26. 120 Decibel - Rockmagazin 20:58:41 21:25:57 

 
1. 26. reklám 21:25:57 21:26:31 

 
1. 26. 120 Decibel - Rockmagazin 21:26:31 21:58:39 

 
1. 26. reklám 21:58:39 21:59:30 

 
1. 26. 120 Decibel - Rockmagazin 21:59:30 22:05:45 

 
1. 26. reklám 22:05:45 22:05:58 

 
1. 26. 120 Decibel - Rockmagazin 22:05:58 22:35:06 

 
1. 26. reklám 22:35:06 22:35:19 

 
1. 26. 120 Decibel - Rockmagazin 22:35:19 22:46:35 

 
1. 26. 120 Decibel - Rockmagazin 22:46:48 23:07:31 

 
1. 26. reklám 23:07:31 23:07:44 

 
1. 26. 120 Decibel - Rockmagazin 23:07:44 23:26:44 

9. 1. 27. Jövőnéző Extra - tudományos ismeretterjesztő magazin 18:08:16 18:30:00 

 
1. 27. reklám 18:30:00 18:31:11 

 
1. 27. Jövőnéző Extra - tudományos ismeretterjesztő magazin 18:31:11 18:58:20 

 
1. 27. reklám 19:31:39 19:33:34 

  1. 27. Jövőnéző Extra - tudományos ismeretterjesztő magazin 19:33:34 19:58:38 

10. 1. 28. 120 Decibel - Rockmagazin 2:01:27 2:14:51 

 
1. 28. reklám 2:14:51 2:15:04 

 
1. 28. 120 Decibel - Rockmagazin 2:15:04 3:06:53 

 
1. 28. reklám 3:06:53 3:07:06 

 
1. 28. 120 Decibel - Rockmagazin 3:07:06 3:36:13 

 
1. 28. reklám 3:36:13 3:36:23 

 
1. 28. 120 Decibel - Rockmagazin 3:36:23 3:47:43 

 
1. 28. reklám 3:47:43 3:47:56 

  1. 28. 120 Decibel - Rockmagazin 3:47:56 4:08:39 

11. 1. 28. Mézesmadzag - helyi kötődésű emberek bemutatása 8:59:30 9:28:40 

 
1. 28. reklám 9:28:40 9:31:06 

  1. 28. Mézesmadzag - helyi kötődésű emberek bemutatása 9:31:06 9:52:29 

12. 1. 28. Heti Figyelő - az elmúlt hét legfontosabb helyi  történéseinek 
összefoglalója 9:59:43 10:28:37 

 
1. 28. reklám 10:28:37 10:29:49 

  1. 28. Heti Figyelő - az elmúlt hét legfontosabb helyi  történéseinek 
összefoglalója 10:29:49 10:59:24 

13. 1. 28. Heti Figyelő - az elmúlt hét legfontosabb helyi  történéseinek 
összefoglalója 11:01:04 11:31:00 

 
1. 28. reklám 11:31:00 11:33:31 

 
1. 28. Heti Figyelő - az elmúlt hét legfontosabb helyi  történéseinek 

összefoglalója 11:33:31 12:00:28 

 
1. 28. reklám 12:00:28 12:02:07 

 
1. 28. Heti Figyelő - az elmúlt hét legfontosabb helyi  történéseinek 

összefoglalója 12:02:07 12:31:49 

 
1. 28. reklám 12:31:49 12:33:48 

  1. 28. Heti Figyelő - az elmúlt hét legfontosabb helyi történéseinek 
összefoglalója 12:33:48 13:00:18 

14. 1. 28. Jazzjuice 13:02:28 13:32:49 

  1. 28. reklám 13:32:49 13:35:55 
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  1. 28. Jazzjuice 13:35:55 14:00:47 

  1. 28. reklám 14:00:47 14:02:01 

  1. 28. Jazzjuice 14:02:01 14:06:33 

15. 1. 28. Money Back - fogyasztóvédelmi magazin 14:07:22 14:35:05 

 
1. 28. reklám 14:35:05 14:36:18 

  1. 28. Money Back - fogyasztóvédelmi magazin 14:36:18 14:53:58 

16. 1. 28. Művészpresszó - kulturális magazin (Debrecen kulturájáért 
díjazottak) 15:08:11 15:12:20 

 
1. 28. reklám 15:12:20 15:12:23 

 
1. 28. Művészpresszó folyt. 15:12:23 15:37:07 

 
1. 28. reklám 15:37:07 15:38:53 

 
1. 28. Művészpresszó folyt. 15:38:53 15:45:01 

 
1. 28. reklám 15:45:01 15:45:04 

 
1. 28. Művészpresszó folyt. 15:45:04 16:03:32 

 
1. 28. reklám 16:03:32 16:04:38 

 
1. 28. Művészpresszó folyt. 16:04:38 16:08:10 

 
1. 28. reklám 16:08:10 16:08:13 

 
1. 28. Művészpresszó folyt. 16:08:13 16:30:07 

 
1. 28. reklám 16:30:07 16:30:42 

  1. 28. Művészpresszó folyt. 16:30:42 16:54:10 

17. 1. 28. Mozimix  - filmmagazin 17:00:01 17:27:28 

 
1. 28. reklám 17:27:28 17:28:45 

  1. 28. Mozimix  - filmmagazin 17:28:45 17:57:53 

18. 1. 28. Egyetem téri Megálló (zene) 18:00:19 18:27:41 

 
1. 28. reklám 18:27:41 18:29:23 

 
1. 28. Egyetem téri Megálló (zene) 18:29:23 18:59:18 

 
1. 28. reklám 18:59:18 19:00:28 

 
1. 28. Egyetem téri Megálló (zene) 19:00:28 19:30:25 

 
1. 28. reklám 19:30:25 19:32:18 

  1. 28. Egyetem téri Megálló (zene) 19:32:18 19:59:12 

19. 1. 28. Top 30 20:00:00 20:28:28 

 
1. 28. reklám 20:28:28 20:29:35 

 
1. 28. Top 30 20:29:35 20:58:07 

 
1. 28. reklám 20:58:07 20:59:56 

  1. 28. Top 30 20:59:56 21:31:04 

20. 1. 29. Művészpresszó - kulturális magazin (Debrecen kultúrájáért 
díjazottak) 5:52:44 5:56:45 

 
1. 29. reklám 5:56:45 5:56:48 

 
1. 29. Művészpresszó folyt. 5:56:48 6:21:02 

 
1. 29. reklám 6:21:02 6:22:12 

 
1. 29. Művészpresszó folyt. 6:22:12 6:28:21 

 
1. 29. reklám 6:28:21 6:28:24 

 
1. 29. Művészpresszó folyt. 6:28:24 6:50:31 

 
1. 29. reklám 6:50:31 6:52:49 

 
1. 29. Művészpresszó folyt. 6:52:49 6:56:21 

 
1. 29. reklám 6:56:21 6:56:24 

 
1. 29. Művészpresszó folyt. 6:56:24 7:22:16 

 
1. 29. reklám 7:22:16 7:24:32 
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  1. 29. Művészpresszó folyt. 7:24:32 7:47:56 

21. 1. 29. Elveszett Ereklyék - történelmi magazin (régiókutatás; helytörténet) 10:59:58 11:28:54 

 
1. 29. reklám 11:28:54 11:30:02 

  1. 29. Elveszett Ereklyék - történelmi magazin (régiókutatás; helytörténet) 11:30:02 11:58:46 

22. 1. 29. Magyar Tarka Extra 11:59:56 12:27:01 

  1. 29. reklám 12:27:01 12:27:53 

  1. 29. Magyar Tarka Extra 12:27:53 12:59:20 

  1. 29. reklám 12:59:20 12:59:57 

  1. 29. Magyar Tarka Extra 12:59:57 13:27:18 

  1. 29. reklám 13:27:18 13:28:55 

  1. 29. Magyar Tarka Extra 13:28:55 13:59:00 

23. 1. 29. Mézesmadzag - helyi kötődésű emberek bemutatása 13:59:56 14:29:08 

  1. 29. reklám 14:29:08 14:31:34 

  1. 29. Mézesmadzag - helyi kötődésű emberek bemutatása 14:31:34 14:58:03 

24. 1. 29. Jövőnéző Extra ism. 15:00:00 15:27:25 

  1. 29. reklám 15:27:25 15:29:38 

  1. 29. Jövőnéző Extra ism. 15:29:38 15:57:49 

  1. 29. reklám 15:57:49 16:00:06 

  1. 29. Jövőnéző Extra ism. 16:00:06 16:28:12 

  1. 29. reklám 16:28:12 16:29:04 

  1. 29. Jövőnéző Extra ism. 16:29:04 16:58:24 

25. 1. 29. Egyetem téri Megálló (zene) 18:00:16 18:30:19 

 
1. 29. reklám 18:30:19 18:31:32 

 
1. 29. Egyetem téri Megálló (zene) 18:31:32 18:59:13 

 
1. 29. reklám 18:59:13 19:00:15 

 
1. 29. Egyetem téri Megálló (zene) 19:00:15 19:28:25 

 
1. 29. reklám 19:28:25 19:29:49 

  1. 29. Egyetem téri Megálló (zene) 19:29:49 19:57:59 

26. 1. 29. Zsuffa Péter Jazz Klub 20:00:22 20:31:52 

 
1. 29. reklám 20:31:52 20:32:44 

 
1. 29. Zsuffa Péter Jazz Klub 20:32:44 21:29:16 

 
1. 29. reklám 21:29:16 21:30:09 

  1. 29. Zsuffa Péter Jazz Klub 21:30:09 21:44:17 

A fentiek alapján a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 36. § (3) bekezdését, mivel 26 
alkalommal közösségi médiaszolgáltatásban nem összetett műsorszámokban tett közzé 
reklámot. 
 
Budapest, 2012. július 2. 
 
 

    Aranyosné dr. Börcs Janka, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

főigazgatója nevében és megbízásából 
 

 
 

dr. Pap Szilvia 
főosztályvezető 


	Kapják:

