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Iktatószám: MN/13557-7/2012. 
Tárgy:a vállalt műsorszerkezet és a hálózatos műsoridő 
nem teljesítése 
Ügyintéző: személyes adat  
Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és az 
egyhetes  médiaszolgáltatás elemzésének részletező 
táblázatai 

 
A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 

 
1556/2012. (VIII.29.) sz. 

 
HATÁROZATA 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Európa Rádió 
Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (Győr Plusz Rádió, 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.; 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató Győr Plusz Rádió adóján 2012. február 1-je és 7-e között nem a vállalt műsorstruktúrának 
megfelelő műsort sugárzott, a szöveg, a magyar zenei műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet segítő műsorszámok, és a közszolgálati műsorszámokra vonatkozó arányt alulteljesítette, 
és a hálózatos műsoridőt nem teljesítette, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót 
 

40.000, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. 
 
A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács 
Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú számlájára. A bírságfizetési 
kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek 
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 
365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni 
bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 
napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczky utca 5.) 
három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a 
tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. 
 

Indokolás 
 
A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a 
Médiaszolgáltató Győr Plusz Rádió adójának 2012. február 1-je és 7-e közötti működését, amely során a 
vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzásától való eltérés miatt felmerült a pályázati eljárást 
követően, a 149/2012. (I.26.), 476/2011. (IV.14.) és az 1758/2011. (XII.1.) számú médiatanácsi határozatok 
alapján 2011. december 1-jén, PJ/31457-5/2011. iktatószámon létrejött Hatósági Szerződés (a továbbiakban: 
Hatósági Szerződés) 5.5., 5.6. és 6.7. pontjainak alulteljesítése okán az Mttv. 63. § (12) bekezdésének, és az 
Mttv. 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjainak megsértése. 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 182. § a), j) és l) pontjaiban foglalt 
hatáskörében 2012. július 5-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, erről a Ket. 
29. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. § (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette az 1232/2012. 
(VII.5.) számú, MN/13557-4/2012. ügyiratszámú végzésben, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés 
megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. § (1) bekezdése alapján 
nyilatkozattételi és a Ket. 68. § (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg.  
 
A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, 2012. július 12-én postázott értesítést a 
tértivevény tanúsága alapján 2012. július 16-án átvette, azonban jelen határozat meghozataláig 
nyilatkozattételi jogával nem élt. 
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő 
vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 
 
A közösségi médiaszolgáltatók ellenőrzésének rendjéről az Mttv. 66. § (6) bekezdése ekként rendelkezik: 
„(…) az (5) bekezdés alapján történő elismerést követően a Médiatanács legalább kétévente - új szolgáltatás 
esetében az első év után is - részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő - vizsgálat során eljárásában 
hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését (…)”. 
 
A Médiatanács a Hatósági Szerződés alapján közösségi rádiós médiaszolgáltatási tevékenység nyújtására 
jogosította fel a Médiaszolgáltatót. 
 
Az Mttv. 3. § értelmében „Magyarországon a médiaszolgáltatások szabadon nyújthatók, a sajtótermékek 
szabadon közzétehetők, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján szabadon 
továbbíthatók, a nyilvános vételre szánt magyarországi és külföldi médiaszolgáltatások szabadon elérhetők. A 
médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék 
kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért.” 
 
A fentiek alapján a Médiaszolgáltató felelőssége a médiaszolgáltatásáért objektív. 
 
A Hatósági Szerződés 5.5. és 5.6. pontja értelmében: 
„5.5. A hálózatos médiaszolgáltató napi műsorideje: 20 óra (mindennap 00:00-07:00 óra, minden nap 09:00-
15:00 óra, minden nap 17:00-00:00 óra)” 
„5.6. A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás saját műsorideje: napi 4 óra (minden nap 07:00-09:00 óra és 
minden nap 15:00-17:00 óra között).” 
 
A hatósági ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgált időszakban a médiaszolgáltatásban nem szerepelt az 
Európa Rádió Miskolc - mint hálózatos médiaszolgáltató - programja, helyette 00:00-24:00 óra között a Győr 
Plusz Rádió műsora volt hallható, a Győr Plusz Rádió csatorna-azonosító használatával. 
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 
5.5. és 5.6. pontját. 
 
A Hatósági Szerződés 6.7. pontjában szereplő „Az egyes műsorszám-típusok aránya a saját műsoridő 
minimális százalékaként” című táblázat a „Szöveg aránya” vonatkozásában napi és heti szinten is 42%-ot írt 
elő.  
 
A műsor a zene (80-as, 90-es évekbeli popzene) dominanciáját mutatta, ennek következében a teljesített 
szövegarány messze elmaradt a napi 42 %-os vállalástól, hiszen a szöveg aránya 6-21% között váltakozott a 
vizsgált időszakban, és heti szinten 16%-ot ért el.  
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 
6.7. pontját. 
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Az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) pontja szerint  
„66. § (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: 
… 
h)  rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább 
ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja.” 
 
A zenei kínálatban többségében ún. retro zene volt hallható, és a zeneszámok közreadására fordított heti 
műsoridő többségében külföldi zeneszámokat közvetített a Médiaszolgáltató. A magyar zenei elemek aránya 
19%-ot ért el a vizsgált időszakban, mely messze elmaradt az Mttv.-ben meghatározott minimális 50%-os 
kvótától.  
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. § (4) 
bekezdés h) pontját. 
 
A Hatósági Szerződés 6.7. pontjában szereplő „Az egyes műsorszám-típusok aránya a saját műsoridő 
minimális százalékaként” című táblázat „A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő 
műsorszámok aránya” vonatkozásában napi és heti szinten is 71%-ot írt elő.  
 
A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányának meghatározásakor a 
helyi híreket, a Győr Plusz Reggel és a Győr Plusz Délután c. magazinok szöveges részeit, illetve a Győr 
Plusz segít! című közleményt vette számításba a hatóság. Ezek szerint e kategóriába illő tartalom csupán 
14%-ot tett ki a vizsgált időszakban, ami messze elmarad a vállalt 71%-os heti kvótától, illetve egyik vizsgált 
napon sem (20%, 19%, 19%, 5%, 1%, 17%, 19%) teljesült a vállalt napi 71 %–os arány sem.  
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 
6.7. pontját. 
 
A Hatósági Szerződés 6.7. pontjában szereplő „Az egyes műsorszám-típusok aránya a saját műsoridő 
minimális százalékaként” című táblázat „A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv. 83. §-ban meghatározott 
céljait szolgáló műsorszámok” vonatkozásában napi és heti szinten is 85%-ot írt elő.  
 
Az Mttv. 66. § (4) bekezdés g) pontja szerint: 
„66. § (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: 
… 
g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló 
műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai 
tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló 
hasonló tartalom is” 
 
 
A közszolgálati tartalom aránya (14%/hét) ugyancsak jelentősen alulmúlta a vállalt értéket (85%/hét), és a 
törvényben meghatározott 2/3-os arányt, illetve egyik vizsgált napon sem (20%, 19%, 19%, 5%, 1%, 17%, 
19%) teljesült a vállalt napi 85 %–os arány sem. [Hatósági Szerződés 6.7. pontjának, és az Mttv. 66. § (4) 
bekezdés g) pontjának megsértése] 
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 
6.7. pontját és az Mttv. 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezést. 
 
A Médiaszolgáltató 2012. február 1-je és 7-e közötti médiaszolgáltatása során megsértette az Mttv. 66. § (4) 
bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezést, továbbá, a Hatósági Szerződés 5.5. és 5.6. pontjainak nem 
teljesítése, és a 6.7. pont alulteljesítése okán megsértette az Mttv. 66. § (12) bekezdésben fogalt 
rendelkezést. 
 
Az Mttv. a jogsértések idején hatályos 63. § (12) bekezdése értelmében:  
„A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridő-beosztás 
szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor 
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sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel 
vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját 
eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem 
szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó 
kötelezettséget.” 
 
A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt jogsértésekről az eljárás megindításáról értesítő végzésben 
foglaltak szerint tudomással bír, illetve azokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, mely melléklet jelen 
határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat törzsszövegében 
szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 
 
 
A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének 
meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 
 
A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, 
miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség 
védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók 
is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában és közszolgálati célú műsorszámok 
sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a sajtó és a média 
sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami 
kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati 
tartalom meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a 
médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól.  
 
A fentiek okán különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági 
szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres 
időközönkénti ellenőrzése.  
 
Az Mttv. 3. §-a rögzíti, hogy a „médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a 
médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért.” Ennek 
értelmében a Médiaszolgáltató felelőssége objektív. 
 
Az 
 Mttv. 167. § (2) bekezdése szerint „Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése 
eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes 
körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony 
jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti 
végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást 
indít.” 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdés értelmében: 
„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.” 
 
 
Az Mttv. 187. § (4) bekezdés értelmében ismételtségnek az tekintendő, „ha a jogsértő a jogerős hatósági 
határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, 
ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a 
csekély súlyú törvénysértéseket.” 
 
A Médiatanács jelen határozat meghozataláig két alkalommal állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben 
az Mttv. 63. § (12) bekezdésben előírtak megsértését.  
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A Médiaszolgáltató Európa Rádió Miskolc adója vonatkozásában, az 589/2012. (lll.28.) számú határozatában 
a Médiatanács a magyar zene arányának alulteljesítése, illetve a közszolgálati célokat szolgáló 
műsorszámokra tett vállalás 2011. szeptember 23-án történt, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet segítő műsorszámok arányára tett heti szintű vállalás csekély mértékű alulteljesítése miatt 
az Mttv. 186. § (1) bekezdésben rögzített felhívás jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 
A Médiaszolgáltató Európa Rádió Debrecen adója vonatkozásában, az 1320/2012. (VII.18.) számú 
határozatában a Médiatanács a szöveg arány, a magyar zenék aránya, a „Helyi közélettel foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet segítő műsorszámok” aránya és közszolgálati műsorszámok arányának alulteljesítése okán 
20.000 Ft összegű bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben 
 
Bár a jogsértés Mttv. 187. § (4) bekezdés szerinti ismételtségének fogalmi elemei nem teljesülnek, a 
Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett 
döntött, mivel a fent kifejtett jogsértéseket együttesen nem tekintethette csekély súlyúnak, a Médiaszolgáltató 
azonos jogsértéseket követett el, továbbá e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt 
visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől.  
 
 
Az Mttv. 186. § (3) bekezdés az alábbiak szerint rendelkezik:  
„186. § (3) Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne 
a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a Médiatanács 
vagy a Hivatal - a felhívás mellőzésére vonatkozó indokolás nélkül - a jogsértő magatartás tanúsítását 
megtiltja, illetve az e törvényben foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, 
jogkövetkezményeket alkalmazhat.” 
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdés értelmében: 
„187. § (2) 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 Médiatanács az Mttv. 187. § (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán 
túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát. A heti magyar zenei arányt, illetve a heti és napi helyi 
közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra és a közszolgálati műsorszámokra tett 
vállalását a Médiaszolgáltató minden egyes vizsgált napon folyamatosan, jelentősen alulteljesítette.  
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv. 187. § 
(4) bekezdésére is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 
 
 
A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő alkalommal 
elkövetett vagy ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a 
fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, 
előreláthatósága.  
 
A fentiek okán a jogsértés súlyára és az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,08 %-ának megfelelő összegű, azaz 
40.000,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
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A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mttv. 163. § (1) és (3) bekezdésén, illetve a 164. §-on alapul. A tárgyalás 
tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdésén 
alapul. 
 
Budapest, 2012. augusztus 29. 

 a Médiatanács nevében 
 
 
 

 
 Szalai Annamária  

 elnök  
 

 
 
 
 dr. Auer János 
 hitelesítő tag  
 
 
Kapják: 

1. Személyes adat  
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Melléklet az 1556/2012. (VIII.29.) számú médiatanácsi határozathoz 
 

A hatósági ellenőrzés megállapításai 
 
Az Európa Rádió Nonprofit Kft.-t a Médiatanács a 149/2011. (I. 26.) számú határozatával pályázat nyertesévé 
nyilvánította, a 476/2011. (IV. 14.) számú határozata alapján közösségi médiaszolgáltatás tekintetében 
hatósági szerződést (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) kötött a Médiaszolgáltatóval, és az 1758/2011. 
(XII. 1.) sz. határozattal módosította a médiaszolgáltatás állandó megnevezését. 
 
Jelen vizsgálat a Győr Plusz Rádió 100.1 MHz február 1-7. közötti médiaszolgáltatását ellenőrizte. 

1. Az Európa Rádió Nonprofit Kft. Győr 100,1 MHz jogosultsága hálózatba kapcsolódik az Európa Rádió 
Nonprofit Kft. Miskolc 90,4 MHz + Mezőkövesd 102,1 MHz + Záhony 90,4 MHz + Kisújszállás 103,2 
MHz jogosultságával ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű, vagy csaknem egyidejű 
szolgáltatására (lásd Hatósági Szerződés V. fejezet 5.1. pontja).  
 

2. A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás műsorideje 24 óra/nap, ebből a saját műsoridő minden nap 
4 óra (7:00-9:00 és 15:00-17:00 óra között). [Hatósági Szerződés 5.5. és 5.6. pontjának megsértése] 
 

3. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése – az 1758/2011. (XII. 1.) sz. határozat alapján – Győr Plusz 
Rádió. [Hatósági Szerződés 6.3. pontja] 
 

4. A rádió által szolgálni kívánt célcsoport a vételkörzetben élő, a református egyházhoz tartozók, illetve 
az egyházhoz lazábban kapcsolódó, de hitvallásukat tekintve református vallásúak. Missziót végző 
rádióként a médiaszolgáltató fontos célcsoport ja az egyházhoz nem tartozók hitéletet kifejezetten nem 
élők tábora is. [Hatósági Szerződés 6.4. pontja] 
 

5.  A saját médiaszolgáltatás sajátos arculata: 
A református, tágabb értelemben véve a keresztény hit, szellemiség, gondolkodás és értékrend alapján 
szerkesztett hitéleti, vallási, kulturális, közéleti és tudományos műsorkínálat, amely az egész vallási 
közösségnek készül, és az ő informálódásukat, hitbeli, kulturális és tudományos fejlődésüket hivatott 
szolgálni, valamint segíteni őket a mindennapi életben való eligazodásra (lásd Hatósági Szerződés VI. 
fejezet 6.5. pontja). 
 

6. A médiaszolgáltatás központi elemei a saját műsoridőben (lásd Hatósági Szerződés 6.6 pontja): 
reggeli műsorsáv (7:00-9:00)   

beszélgetés meghívott vendéggel, vagy rögzített anyag (politika, gazdaság, vallás, kultúra, 
sport) bejátszása 

napközbeni műsorsáv (15:00-17:00)  
beszélgetés meghívott vendéggel, vagy rögzített anyag (politika, gazdaság, vallás, kultúra, 
sport) bejátszása (lásd Hatósági Szerződés VI. fejezet 6.6. pontja) 

7. Az egyes műsorszám-típusok aránya a saját műsoridő minimális százalékaként: 
Közszolgálati műsorszámok 85%/nap és 85%/hét; 
Helyi közélettel foglalkozó műsorok aránya 71%/nap és 71%/hét; 
Szöveg aránya 42%/nap és 42%/hét; 
Ismétlések aránya 2%/nap és 2%/hét; 
A célközönségnek szóló műsorok aránya 100%/nap és 100%/hét (lásd szerződés VI. fejezet 6.7. 
pontja) 
 

Tapasztalatok: 
A műsor lekódolása után azt tapasztalta a hatóság, hogy abban nem szerepel az Európa Rádió Miskolc (mint 
hálózatos médiaszolgáltató) programja, hanem 00:00-24:00 óra között a Győr Plusz Rádió műsora hallható 
(Győr Plusz Rádió csatornaazonosító használatával).  
 
A fentiek tükrében a rádió működése alapjaiban eltér a Hatósági Szerződésben foglaltaktól. Ennek ellenére 
elvégezte a hatóság a Hatósági Szerződésben meghatározott „saját műsoridő” sávjában, azaz naponta 7:00-
9:00 és 15:00-17:00 óra közötti időszakban közreadott programok analízisét. Az eredmények az alábbi 
táblázatban láthatóak: 
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Időtartam/arány II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. II. 6. II. 7. Összesen Vállalás (%) 
 

(óó:pp:mp) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd 
(óó:pp:

mp) nap hét 

1. Műsoridő („saját”) 4:07:31 4:02:54 4:03:56 3:59:05 4:05:44 4:00:55 4:02:05 28:22:10   
2. Szöveg 0:52:55 0:50:01 0:51:17 0:17:46 0:14:09 0:45:38 0:50:30 4:42:16   

 
Szöveg (%) 21% 20% 21% 7% 6% 19% 20% 16% 42% 42% 

3. Zene 3:14:36 3:12:53 3:12:39 3:41:59 3:51:35 3:15:17 3:11:35 23:39:54   

 
Magyar zene 0:45:18 0:50:06 0:36:10 0:36:41 0:37:40 0:38:45 0:44:06 4:48:46   

 

Magyar zene (%)        19%  50% 

 
Külföldi zene 2:29:18 2:22:47 2:36:29 3:04:38 3:13:55 2:36:32 2:27:29 18:51:08   

4. 
Helyi közéleti, mindennapi 

életvitelt segítő műsor 0:49:57 0:46:55 0:47:17 0:11:53 0:03:00 0:41:56 0:46:16 4:07:14   

 

Helyi közéleti, mindennapi 
életvitelt segítő műsor (%) 20% 19% 19% 5% 1% 17% 19% 14% 71% 71% 

5. 
Ismétlések 

Ismételt elemre nem bukkantunk 
  

 

Ismétlések aránya (%) 2% 2% 

6. Közszolgálati tartalom 0:49:57 0:46:55 0:47:17 0:11:53 0:03:00 0:41:56 0:46:16 4:07:14   

 

Közszolgálati tartalom (%) 20% 19% 19% 5% 1% 17% 19% 14% 85% 85% 

 
Értékelés: 
 

1. A „saját műsoridő” elkülönítésekor arra törekedett a hatóság, hogy „egész” műsorszámok kerüljenek a vizsgálati mintába, ennek 
következtében nem volt minden nap pontosan elkülöníthető 4:00:00 óra, így ennek következtében a heti „saját műsoridő” 28 óra 22 percet tett 
ki.  

2. A műsor a zene (80-as, 90-es évekbeli popzene) dominanciáját mutatta, ennek következében a teljesített szövegarány messze elmaradt a 
napi 42 %-os vállalástól, hiszen a szöveg aránya 6-21% között váltakozott a vizsgált időszakban. [Hatósági Szerződés 6.7. pontjának 
megsértése] 
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3. A zenei kínálatban többségében ún. retro zene volt hallható, és a zeneszámok közreadására fordított heti műsoridő többségében külföldi 
zeneszámokat közvetített a rádió. A magyar zenei elemek aránya 19%-ot ért el a vizsgált időszakban, ami messze elmaradt a törvényben 
meghatározott minimális 50%-os kvótától. [Mttv. 66. § (4) bekezdés h) pontjának megsértése] 

4. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányának meghatározásakor a helyi híreket, a Győr Plusz 
Reggel és a Győr Plusz Délután c. magazinok szöveges részeit, illetve a Győr Plusz segít! c. közleményt vette számításba a hatóság. Ezek 
szerint e kategóriába illő tartalom csupán 14%-ot tett ki a vizsgált időszakban, ami messze elmarad a vállalt 71%-os heti kvótától, illetve egyik 
vizsgált napon sem teljesült a vállalt napi 71 %–os arány. [Hatósági Szerződés 6.7. pontjának megsértése] 

5. A közszolgálati tartalom aránya (14%/hét) ugyancsak jelentősen alulmúlta a vállalt értéket (85%/hét), és a törvényben meghatározott 2/3-os 
arányt, illetve egyik vizsgált napon sem teljesült a vállalt napi 85 %–os arány. [Hatósági Szerződés 6.7. pontjának, és az Mttv. 66. § (4) 
bekezdés g) pontjának megsértése] 

 
 

 
Az egyhetes  médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai 

 
  Program címe kezdete vége időtartama szöveg zene magyar zene külföldi zene közszolgálati kategória     

2. 1. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 6:59:12 7:04:17 00:05:05  0:05:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 1. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

7:04:17 7:43:28 00:39:11  0:09:01 0:30:10 0:07:17 0:22:53 információs k   

2. 1. reklám 7:43:28 7:43:32 00:00:04  0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 1. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

7:43:32 7:58:09 00:14:37  0:02:30 0:12:07 0:04:00 0:08:07 információs k   

2. 1. A Győr Plusz segít - felhívás  7:58:09 7:59:11 00:01:02  0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   

2. 1. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 7:59:11 8:03:13 00:04:02  0:04:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 1. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

8:03:13 8:59:59 00:56:46  0:04:00 0:52:46 0:12:01 0:40:45 információs k   

2. 1. reklám 8:59:59 9:01:13 00:01:14  0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 1. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 14:59:10 15:03:05 00:03:55  0:03:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 1. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

15:03:05 15:57:57 00:54:52  0:03:31 0:51:21 0:10:46 0:40:35 információs k   

2. 1. A Győr Plusz segít - felhívás  15:57:57 15:59:02 00:01:05  0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   
2. 1. reklám 15:59:02 16:00:21 00:01:19  0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 1. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 16:00:21 16:05:25 00:05:04  0:05:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   
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2. 1. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

16:05:25 16:58:52 00:53:27  0:05:15 0:48:12 0:11:14 0:36:58 információs k   

2. 1. reklám 16:58:52 16:59:13 00:00:21  0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 1. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 16:59:13 17:04:40 00:05:27  0:05:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 2. 

Győr Plusz Reggel - közlekedés, 
időjárás, kalendárium, helyi 

aktualitások, riportok, programajánlók, 
német nyelvű hírek (7:40:09-7:43:50) 

7:03:26 7:43:52 00:40:26  0:07:57 0:32:29 0:04:29 0:28:00 információs k   

2. 2. reklám 7:43:52 7:43:57 00:00:05  0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 2. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók  

7:43:57 7:57:10 00:13:13  0:00:20 0:12:53 0:12:53 0:00:00 információs k   

2. 2. A Győr Plusz segít - felhívás  7:57:10 7:58:12 00:01:02  0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   

2. 2. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 7:58:12 8:01:24 00:03:12  0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 2. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók, 

8:01:24 8:58:27 00:57:03  0:05:01 0:52:02 0:11:33 0:40:29 információs k   

2. 2. reklám 8:58:27 8:59:02 00:00:35  0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 2. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 8:59:02 9:03:16 00:04:14  0:04:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 2. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 14:59:06 15:02:40 00:03:34  0:03:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 2. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

15:02:40 15:57:38 00:54:58  0:07:08 0:47:50 0:07:29 0:40:21 információs k   

2. 2. A Győr Plusz segít - felhívás  15:57:38 15:58:43 00:01:05  0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   
2. 2. reklám 15:58:43 15:59:05 00:00:22  0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 2. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 15:59:05 16:04:13 00:05:08  0:05:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 2. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

16:04:13 16:54:58 00:50:45  0:03:06 0:47:39 0:13:42 0:33:57 információs k   

2. 2. reklám 16:54:58 16:57:02 00:02:04  0:02:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 2. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 16:57:02 17:02:10 00:05:08  0:05:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 3. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 6:57:06 7:02:22 00:05:16  0:05:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   



11 
 

2. 3. 

Győr Plusz Reggel - közlekedés, 
időjárás, kalendárium, helyi 

aktualitások, riportok, programajánlók, 
német nyelvű hírek (7:38:07-7:43:50) 

7:02:22 7:41:44 00:39:22  0:06:54 0:32:28 0:07:31 0:24:57 információs k   

2. 3. reklám 7:41:44 7:41:49 00:00:05  0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 3. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók  

7:41:49 7:56:19 00:14:30  0:00:21 0:14:09 0:03:24 0:10:45 információs k   

2. 3. A Győr Plusz segít - felhívás  7:56:19 7:57:25 00:01:06  0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   
2. 3. reklám 7:57:25 7:57:59 00:00:34  0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 3. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 7:57:59 8:01:46 00:03:47  0:03:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 3. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók, 

8:01:46 8:55:58 00:54:12  0:04:31 0:49:41 0:10:15 0:39:26 információs k   

2. 3. reklám 8:55:58 8:57:02 00:01:04  0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 3. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 8:57:02 9:00:45 00:03:43  0:03:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 3. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

15:01:08 15:56:15 00:55:07  0:05:15 0:49:52 0:06:41 0:43:11 információs k   

2. 3. reklám 15:56:15 15:58:00 00:01:45  0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 3. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

15:58:00 15:58:25 00:00:25  0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k   

2. 3. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 15:58:25 16:04:03 00:05:38  0:05:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 3. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

16:04:03 16:55:12 00:51:09  0:04:40 0:46:29 0:08:19 0:38:10 információs k   

2. 3. A Győr Plusz segít - felhívás  16:55:12 16:56:20 00:01:08  0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   
2. 3. reklám 16:56:20 16:56:55 00:00:35  0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 3. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

16:56:55 16:57:18 00:00:23  0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k   

2. 3. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 16:57:18 17:01:25 00:04:07  0:04:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 4. zene (pop) 7:00:00 7:53:25 00:53:25  0:00:00 0:53:25 0:10:00 0:43:25       
2. 4. reklám 7:53:25 7:54:07 00:00:42  0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
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2. 4. A Győr Plusz segít - felhívás  7:54:07 7:55:47 00:01:40  0:01:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   

2. 4. 
Győr Plusz Hétvége - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

7:55:47 8:58:58 01:03:11  0:10:13 0:52:58 0:07:36 0:45:22 információs k   

2. 4. reklám 8:58:58 8:59:33 00:00:35  0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
2. 4. Zene (pop) benne műsorajánló 14:57:17 15:54:09 00:56:52  0:00:56 0:55:56 0:08:54 0:47:02       
2. 4. reklám 15:54:09 15:54:43 00:00:34  0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
2. 4. A Győr Plusz segít - felhívás  15:54:43 15:56:23 00:01:40  0:01:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
2. 4. Zene (pop) benne műsorajánló 15:56:23 16:55:46 00:59:23  0:00:23 0:59:00 0:10:11 0:48:49       
2. 4. reklám 16:55:46 16:56:49 00:01:03  0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
2. 4. Zene (pop) benne műsorajánló 7:00:00 7:56:02 00:56:02  0:00:00 0:56:02 0:16:00 0:40:02       
2. 5. reklám 7:56:02 7:56:37 00:00:35  0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 5. 
Győr Plusz Hétvége - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

7:56:37 8:56:18 00:59:41  0:04:54 0:54:47 0:08:16 0:46:31       

2. 5. reklám 8:56:18 8:57:00 00:00:42  0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
2. 5. A Győr Plusz segít - felhívás  8:57:00 8:58:41 00:01:41  0:01:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   

2. 5. 
Győr Plusz Hétvége - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

8:58:41 9:00:00 00:01:19  0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:01:19 információs k   

2. 5. Győr Plusz Top 40 14:54:16 15:51:55 00:57:39  0:02:39 0:55:00 0:00:00 0:55:00       
2. 5. reklám 15:51:55 15:53:11 00:01:16  0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
2. 5. Zene (pop) benne műsorajánló 15:53:11 16:52:54 00:59:43  0:00:00 0:59:43 0:10:21 0:49:22       
2. 5. reklám 16:52:54 16:53:57 00:01:03  0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
2. 5. Zene (pop) benne műsorajánló 16:53:57 17:00:00 00:06:03  0:00:00 0:06:03 0:03:03 0:03:00       

2. 6. 

Győr Plusz Reggel - közlekedés, 
időjárás, kalendárium, helyi 

aktualitások, riportok, programajánlók, 
német nyelvű hírek (7:35:20-7:39:04) 

6:59:25 7:39:06 00:39:41  0:06:46 0:32:55 0:07:11 0:25:44 információs k   

2. 6. reklám 7:39:06 7:39:11 00:00:05  0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 6. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók  

7:39:11 7:51:33 00:12:22  0:00:25 0:11:57 0:04:41 0:07:16 információs k   

2. 6. reklám 7:51:33 7:52:50 00:01:17  0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
2. 6. A Győr Plusz segít - felhívás  7:52:50 7:54:30 00:01:40  0:01:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   

2. 6. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 7:54:30 7:58:01 00:03:31  0:03:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   
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2. 6. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók, 

7:58:01 8:54:54 00:56:53  0:04:28 0:52:25 0:10:08 0:42:17 információs k   

2. 6. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 8:54:54 8:59:29 00:04:35  0:04:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 6. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

14:59:09 15:51:10 00:52:01  0:05:15 0:46:46 0:07:16 0:39:30 információs k   

2. 6. reklám 15:51:10 15:53:09 00:01:59  0:01:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 6. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 15:53:09 15:58:09 00:05:00  0:05:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 6. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

15:58:09 16:53:41 00:55:32  0:04:18 0:51:14 0:09:29 0:41:45 információs k   

2. 6. reklám 16:53:41 16:54:02 00:00:21  0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 6. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 16:54:02 16:57:59 00:03:57  0:03:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 6. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

16:57:59 17:00:00 00:02:01  0:02:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k   

2. 7. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 7:01:10 7:07:09 00:05:59  0:05:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 7. 

Győr Plusz Reggel - közlekedés, 
időjárás, kalendárium, helyi 

aktualitások, riportok, programajánlók, 
német nyelvű hírek (7:40:57-7:44:12) 

7:07:09 7:44:07 00:36:58  0:07:49 0:29:09 0:03:59 0:25:10 információs k   

2. 7. reklám 7:44:07 7:44:12 00:00:05  0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 7. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók  

7:44:12 8:04:13 00:20:01  0:00:24 0:19:37 0:04:00 0:15:37 információs k   

2. 7. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 8:04:13 8:08:07 00:03:54  0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 7. 
Győr Plusz Reggel - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók, 

8:08:07 8:57:38 00:49:31  0:04:02 0:45:29 0:12:03 0:33:26 információs k   

2. 7. reklám 8:57:38 8:58:55 00:01:17  0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
2. 7. A Győr Plusz segít - felhívás  8:58:55 9:00:36 00:01:41  0:01:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 jótékonysági felhívás k   

2. 7. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 9:00:36 9:03:53 00:03:17  0:03:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   
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2. 7. reklám 15:00:49 15:01:30 00:00:41  0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 7. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 15:01:30 15:05:07 00:03:37  0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 7. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

15:05:07 15:59:26 00:54:19  0:05:03 0:49:16 0:12:07 0:37:09 információs k   

2. 7. reklám 15:59:26 16:00:42 00:01:16  0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00       

2. 7. Helyi Hírek (az Oxygén Hírszolgálat 
hírei, helyi vonatkozások) 16:00:42 16:06:14 00:05:32  0:05:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírek k   

2. 7. 
Győr Plusz Délután - közlekedés, 

időjárás, kalendárium, helyi 
aktualitások, riportok, programajánlók 

16:06:14 16:59:16 00:53:02  0:04:58 0:48:04 0:11:57 0:36:07 információs k   

2. 7. reklám 16:59:16 17:00:11 00:00:55  0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00       
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