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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 
 

1037/2016. (VIII. 30.) sz. 
 

HATÁROZATA 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Lánchíd Rádió 
Kft.-vel (1089 Budapest, Üllői út 102.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott 
eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Száz pont Kettő adóján a 2016. 
május 9-15-i adáshéten eltért a magyar zene – napi és heti saját műsoridőben közzétett zenei művekhez 
viszonyított – arányai, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi 
saját műsoridőhöz viszonyított aránya, az ismételt műsorszámok napi és heti saját műsoridőbeli aránya, 
valamint a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok napi saját 
műsoridőhöz viszonyított aránya kapcsán tett szerződéses vállalásaitól, továbbá megsértette a 
közösségi médiaszolgáltatókkal szemben a magyar zenei műsorszámok heti időtartamának 
minimumával kapcsolatban előírt törvényi követelményt, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót 
 

175.000,- Ft, azaz százhetvenötezer 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 Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a 
Médiatanácshoz 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. 
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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 által üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont Kettő állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz) médiaszolgáltatás 2016. május 9-15. között sugárzott műsorát, 
amelynek során a magyar zene – saját műsoridőben közzétett zenei művekhez viszonyított – napi és 
heti aránya, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok saját 
műsoridőbeli napi aránya, az ismételt műsorszámok saját műsoridőbeli napi és heti aránya, valamint a 
nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok – napi saját 
műsoridőhöz viszonyított – aránya kapcsán vállalt műsorszerkezettől történő eltérés következtében az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, a közösségi médiaszolgáltatókkal 
szembeni törvényi követelmény be nem tartása következtében pedig az Mttv. 66. § (4) bekezdésének h) 
pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel. 
 
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 2016. június 28. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval 
szemben, és a Ket. 29. § (3) bekezdés szerinti értesítésében a 771/2016. (VI. 28.) számú, MN/17327-
4/2016. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés 
megállapításairól, a Ket. 51. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi 
jogosultságáról és a Ket. 68. § (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett 
tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést 2016. július 11-én vette át, s nyilatkozata 
2016. július 22-én érkezett meg a Hatósághoz. 
 
Nyilatkozatában a Médiaszolgáltató az alábbiakat adta elő. 
 
1. A magyar zene – napi saját műsoridőben közzétett zenei művekhez viszonyított – 52%-os arányára 
vonatkozó szerződéses vállalás két adásnapon észlelt alulteljesítésével kapcsolatos megállapítást nem 
vitatta, s megjegyezte, hogy az ellenőrzés óta eltelt időszakban folyamatosan felülvizsgálja 
médiaszolgáltatási tevékenységét. Jelezte, hogy a Hatósági Szerződésben foglaltak maradéktalan 
betartása érdekében megtette a magyar zenei műsorszámok arányának növelését célzó intézkedéseket. 
 
2. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 2016. május 15-én történt 
alulteljesítéséről szóló hatósági megállapítást illetően kifejtette, hogy az egyszeri jogsértés vélhetően az 
adott időpontban véletlenszerűen következett be, mivel e vállalás teljesítését rendkívül fontosnak tartja, s 
általában teljesíti is, ahogy az a vizsgált adáshét más napjain történt. 
 
3. Ugyancsak nem vitatta a hatósági ellenőrzés azon megállapítását sem, miszerint a Hatósági 
Szerződés 6.6. pontjában vállalt 2%-os arányt – nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek 
szolgálatára szánt műsorszámok közzétételének öt adásnapon történt elmulasztása következtében – 
2016. május 9-13-án nem teljesítette. E hiányosságokkal kapcsolatban ugyancsak arra hivatkozott, hogy 
véletlenszerűen keletkeztek, mivel e műsorszámok sugárzását szintén rendkívül fontosnak tartja, 
továbbá, hogy Macskajaj címmel állandó tematikus műsort készít, amely kifejezetten a kisebbségeknek 
szól. Emellett megjegyezte azt is, hogy az elmaradás kiküszöbölése érdekében megtette a szükséges 
lépéseket, s fokozott figyelmet fordít a vállalás teljesítésére. 
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4. Az ismételt műsorszámok maximális napi arányának két adásnapon tapasztalt alulteljesítését illetően 
előadta, hogy azért került sor mindössze két napon elmaradásra, mert a legutóbbi hatósági ellenőrzést 
követően komoly erőfeszítéseket tett a vállalás teljesítéséért, egyúttal kifejtette, hogy a szerződéses 
kötelezettség maradéktalan betartása érdekében felülvizsgálta műsorait és megtette a szükséges 
intézkedéseket. 
 
A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az 
alábbiak szerint értékelte: 
 
A Szeged 100,2 MHz helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a 
Médiatanács 76/2014. (I. 28.) számú határozata alapján, 2014. február 5-én jött létre hatósági szerződés 
(a továbbiakban: Hatósági Szerződés) rádiós médiaszolgáltatás folytatására, egyúttal a Médiaszolgáltató 
pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezte a Szeged 100,2 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódását a Médiaszolgáltató Pécs 94,6 MHz + 
Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 MHz + Siklós 88,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával. A 
Médiatanács 306/2014. (IV. 8.) számú döntése alapján a Hatósági Szerződés óvadékra és azonnali 
hatályú felmondásra vonatkozó rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
foglaltaknak megfelelően egységes szerkezetben módosításra kerültek. A Médiaszolgáltató kérelmére a 
Médiatanács 766/2015. (VI. 23.) számú döntésével – a Médiaszolgáltató kérelme alapján – hozzájárult a 
hálózatos és a hálózatba kapcsolódás, valamint a hírműsorszámok sugárzása időpontjainak 
módosításához. 
 
A Médiaszolgáltató által vállalt, a fentiekben részletezett módosítással egységes szerkezetben szereplő 
Hatósági Szerződés 5.1.-6.13. pontjaiban foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 
 
5.1. A Médiaszolgáltató jelen Hatósági Szerződés szerinti Szeged 100,2 MHz médiaszolgáltatása 
hálózatba kapcsolódik a Médiaszolgáltató Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 MHz + 
Siklós 88,6 MHz médiaszolgáltatásával ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem 
egyidejű szolgáltatására. 
 
5.2. A hálózatos médiaszolgáltatás a Médiaszolgáltató Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 
98,9 MHz + Siklós 88,6 MHz jogosultsága. 
 
5.3. A hálózatos médiaszolgáltatásért a hálózatos médiaszolgáltató tartozik felelősséggel. 
 
5.4. A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás a Médiaszolgáltató jelen Hatósági Szerződés szerinti 
Szeged 100,2 MHz jogosultsága. 
 
5.5. A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás saját műsorideje: napi 4 óra (hétköznap: 06.30-07.00, 
07.30-08.00, 08.30-09.00, 13.00-14.00, 18.30-19.00, 21.00-22.00, szombaton és vasárnap 13.00-17.00 
óra között). 
 
5.6. A hálózatos médiaszolgáltatás napi műsorideje: napi 20 óra (hétköznap: 00.00-06.30, 07.00-07.30, 
08.00-08.30, 09.00-13.00, 14.00-18.30, 19.00-21.00, 22.00-24.00, szombaton és vasárnap 0.00-13.00, 
17.00-24.00 között). 
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5.7. A Médiaszolgáltató kijelenti, hogy mint hálózatos és hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató 
megfelel az Mttv. médiaszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel a 64. § (1)-(3) 
bekezdésben foglalt feltételeknek. 
 
5.8. Amennyiben a Médiaszolgáltató a hálózatba kapcsolódást megszünteti, úgy az adott 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a jelen Hatósági Szerződésben biztosított hálózatba 
kapcsolódáshoz való jog megszűnik. 
 
5.9. A Médiaszolgáltató köteles a Médiatanácsot tájékoztatni, ha a hálózatba kapcsolódást megszünteti. 
ezen kötelezettségét a megszűnés megtörténtét megelőzően legalább 10 nappal köteles teljesíteni. 
 
6.1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 
 
6.2. a médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Lánchíd Rádió Száz pont Kettő 
 
6.3. A médiaszolgáltatás jellege: az Mttv. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti közösségi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatás, azaz műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv. 83. 
§-ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre. 
 
6.4. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: 
 
A különleges és hiánypótló jellegű műsorfolyam magas közszolgálati arányával, informatív, tájékoztató 
műsoraival, a helyi jelleg kidomborításával hozzájárul a helyi rádiós médiaszolgáltatás minőségi 
jegyeinek javításához. 
 
6.5. A saját médiaszolgáltatás központi elemei: 
 

Központi elemek
reggeli műsorsáv 
(06.30 – 09.30) 

Hírek 

napközbeni műsorsáv 
(09.30 – 18.00) 

Hírek 

esti/éjszakai műsorsáv 
(18.00 – 06.30) 

Hírek 

 
6.6. Az egyes műsorszámok, műsorelemek aránya a saját műsoridő minimális százalékaként: 
 

 havi heti napi 
Az Mttv. 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 75% 75% 70% 
Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, 
műsorelemek 

50% 50% 50% 

Hírműsorszámok 10% 10% 10% 
A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális 
műsoridő 

  2% 

Szöveg 65% 65% 60% 
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6.7. Az egyes műsorterv egységek aránya a saját műsoridő maximális százalékaként: 
 

 havi heti napi 
Ismétlések 4,2% 4,2% 4,2% 

Zenei művek 35% 35% 40% 

 
6.8. A magyar 
zenei művek 
minimális aránya 

A zenei művek 
közzétételére szánt 

heti saját 
műsoridőben 

A zenei művek 
közzétételére szánt 

napi saját 
műsoridőben 

Magyar zenei 
művek 

52% 52% 

 
6.9. Az egyes műsorszámok, műsorelemek aránya az éjszakai órák (23.00-05.00) nélküli saját 
műsoridő minimális százalékaként: 
 

 havi heti napi 
Az Mttv. 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 75% 75% 70% 
Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, 
műsorelemek 

50% 50% 50% 

Hírműsorszámok 10% 10% 10% 
A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális 
műsoridő 

  2% 

Szöveg 65% 65% 60% 

 
6.7. Az egyes műsorterv egységek aránya az éjszakai órák (23.00-05.00) nélküli saját műsoridő 
maximális százalékaként: 
 

 havi heti napi 
Ismétlések 4,2% 4,2% 4,2% 

Zenei művek 35% 35% 40% 

 
6.11. A Médiaszolgáltató hírműsorszámok időtartama tekintetében vállalt kötelezettsége: 
 
A Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy médiaszolgáltatásában az éjszakai órák (23.00-
05.00) nélküli műsoridőben minden órában legalább 3 perc hosszúságú egybefüggő hírműsorszámot 
szolgáltat, amely mellett további napi kétszer 21 perc hírműsorszámot szolgáltat oly módon, hogy egy 
hírműsorszám időtartama legalább 3 perc egybefüggően, az alábbiak szerint: 
 
05:00 és 06:00 óra között: 3 perc, 
06:00 és 07:00 óra között: 15 perc, 
07:00 és 08:00 óra között: 15 perc, 
08:00 és 09:00 óra között: 15 perc, 
09:00 és 10:00 óra között: 6 perc, 
10:00 és 11:00 óra között: 6 perc, 
11:00 és 12:00 óra között: 6 perc, 
12:00 és 13:00 óra között: 15 perc, 
13:00 és 14:00 óra között: 3 perc, 
14:00 és 15:00 óra között: 3 perc, 
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15:00 és 16:00 óra között: 3 perc, 
16:00 és 17:00 óra között: 15 perc, szombaton és vasárnap 3 perc, 
17:00 és 18:00 óra között: 3 perc, 
18:00 és 19:00 óra között: 3 perc 
19:00 és 20:00 óra között: 3 perc 
20:00 és 21:00 óra között: 3 perc 
21:00 és 22:00 óra között: 3 perc 
22:00 és 23:00 óra között: 3 perc. 
 
6.12. A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek 
közzétételére szánt heti műsoridő legalább 50%-át magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 
21. § (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok éves átlagában legalább 25%-át öt 
évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült 
hangfelvételnek kell alkotnia. 
 
6.13. A Médiaszolgáltató műsortervét az Mttv. 66. § (4) bekezdésének megfelelően állítja össze. 
 

időtartam/arány 
(perc/%) 

2016. 
05. 09. 
(hét) 

2016. 
05. 10. 
(kedd) 

2016. 
05. 11. 
(sze) 

2016. 
05. 12. 
(csüt) 

2016. 
05. 13. 
(pén) 

2016. 
05. 14. 
(szo) 

2016. 
05. 15. 
(vas) 

össz. 
(perc/%) 

vállalás (%) 

nap hét 
1. 

műsoridő (óra) 4 4 4 4 4 4 4 28 4 óra  

2. szöveg időtartama (perc) 240 240 223 223 229 220 209 1584 - - 

szöveg aránya (%) 100 100 93 93 95,5 93 87 94 60% 65% 

3. 
zene időtartama (perc) 0 0 17 17 11 20 31 96 - - 

4. 
magyar zene időtartama (perc) 0 0 0 9 11 2 15 37 - - 

magyar zene aránya (%) 0 0 0 53 100 10 50 38,5 52% 52% 

5. 
helyi közélettel foglalkozó, 
mindennapi életet segítő 

műsorszámok időtartama (perc) 

144 125 149 133 145 136 48 880 - - 

helyi közélettel foglalkozó, 
mindennapi életet segítő 
műsorszámok aránya (%) 

60 52 62 55 60 56 20 52 50% 50% 

6. hírműsorszámok időtartama 
(perc) 

79 65 75 68 75 41 48 451 - - 

hírműsorszámok aránya (%) 32 27 31 28 31 17 20 27 10% 10% 

7. ismételt műsorok időtartama 
(perc) 

0 0 0 0 0 60 96 156 - - 

ismételt műsorok aránya (%) 
0 0 0 0 0 25 40 23 4,2% 4,2% 

8. 
közszolgálati műsorszámok 

időtartama (perc) 
240 240 240 240 240 240 240 1680 - - 

közszolgálati műsorszámok 
aránya (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 70% 75% 

9. 
nemzetiségi műsorok 

időtartama (perc) 
0 0 0 0 0 60 96 156 - - 

nemzetiségi műsorok aránya 
(%) 

0 0 0 0 0 25 40 - 2% - 
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I. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, 
hogy 
 
1. a vizsgált adáshét két napján elmulasztotta teljesíteni a magyar zene – napi és heti saját műsoridőben 
közzétett zenei művekhez viszonyított – 52%-os arányára vonatkozó szerződéses kötelezettségét, 
ugyanis a napi arány 2016. május 14-én 10%, 15-én pedig 50% volt, a heti arány pedig 38,5%-ot ért el; 
 
2. a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok – saját műsoridőhöz 
viszonyított – napi aránya kapcsán tett vállalását (50%) egy adásnapon alulteljesítette, tekintettel arra, 
hogy 2016. május 15-én a napi saját műsoridő 20%-ában tett közzé e kategóriába sorolható 
műsorszámokat; 
 
3. az ismételt műsorszámok saját műsoridőhöz viszonyított napi maximum 4,2%-os arányára vonatkozó 
vállalásának 2016. május 14-én és 15-én nem tett eleget, mivel e napokon az ismétlések aránya 25 és 
40%-ot ért el, továbbá a vizsgált adáshét egészében is meghaladta a 4,2%-os vállalását, ugyanis az 
ismételt műsorszámok heti aránya 23% volt; 
 
4. a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok napi saját 
műsoridőhöz viszonyított 2%-os arányára vonatkozó szerződéses kötelezettségének a vizsgált adáshét 
öt napján nem tett eleget, figyelemmel arra, hogy 2016. május 9-én, 10-én, 11-én, 12-én és 13-án nem 
tett közzé e körbe sorolható műsorszámokat. 
 
Az Mttv. 63. § (12) értelmében „A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő 
műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, 
eszközökkel vagy elektronikus 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.” 
 
II. A Médiaszolgáltató megsértette továbbá az Mttv. 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt 
rendelkezést is, mivel magyar zene heti zenei műsoridőhöz viszonyított aránya 38,5% volt, azaz nem 
érte el a heti zenei műsoridő legalább felét. 
 
Az Mttv. 66. § (4) bekezdésének h) pontja szerint: 
„A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: 
… 
h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének 
legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja.” 
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakkal kapcsolatban a Médiatanács az Mttv. 3. §-ában foglalt 
objektív médiaszolgáltatói felelősségre utal, amelynek alapján a médiaszolgáltatói védekezés irreleváns 
a jogsértések megállapítása szempontjából, a vélelmezett jogsértésekről való tudomásszerzés hatására 
történt belső ellenőrzés, felülvizsgálat, fokozott figyelem a jogsértések elkövetésének jövőbeni 
elkerülését célozza, teszi lehetővé, s törekvés jellegéből adódóan kizárólag a jogsértés miatt 
alkalmazandó jogkövetkezmény, szankció megállapítása körében vehető figyelembe, azonban nem teszi 
a jogsértéseket meg nem történtté. A Médiatanács megállapítása szerint ugyanez irányadó a jogsértő 
magatartás véletlenszerűségére történt hivatkozás esetében. 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet 
a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában 
szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 
 
A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények 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 az 
Alaptörvényből következő, 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 a meghatározott 
mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj 
megfizetésének kötelezettsége alól. 
 
A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve 
hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi 
kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: 
 
Az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint: 
„A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági 
ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott 
rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási 
szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését.” 
 
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. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben 
alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. 
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Az Mttv. 187. § (4) bekezdés értelmében: 
„187. § (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős 
hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely 
tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem 
értve a csekély súlyú törvénysértéseket.” 
 
A Médiatanács az Mttv. 2011. január 1. napján történt hatályba lépése óta az alábbi esetekben állapított 
meg jogsértést a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 

határozat száma médiaszolgáltatás állandó 
megnevezése (jogosultság) 

jogsértés jogsértés ideje szankció 
(fajtája, 

mértéke) 
171/2012. (I. 25.) Lánchíd Rádió Budapest (Budapest 

100,3 MHz) 
Mttv. 63. § (12) 2011. szeptember 

19-25. 
bírság, 

50.000,- Ft 
1218/2012. (VII. 5.) Lánchíd Rádió Győr (Győr 88,1 

MHz) 
Mttv. 63. § (12), 
66. § (4) g)-h) 

2012. február 16-
22. 

bírság, 
100.000,- Ft 

345/2013. (II. 27.) Lánchíd Rádió Győr (Győr 88,1 
MHz; + vételkörzet-bővítései) 

Mttv. 63. § (12) 2012. szeptember 
24-30. 

bírság, 
50.000,- Ft 

1761/2013. (XII. 11.) Lánchíd Rádió Pécs Mttv. 63. § (12), 
66. § (4) h) 

2013. szeptember 
9-15. 

bírság, 
40.000,- Ft 

243/2014. (III. 18.) Lánchíd Rádió Budapest (Budapest 
100,3 MHz; + vételkörzet-bővítései) 

Mttv. 63. § (12), 
66. § (4) h) 

2013. november 6-
12. 

bírság, 
100.000,- Ft 

122/2015. (II. 3.) Lánchíd Rádió Száz pont Kettő 
(Szeged 100,2 MHz) 

Mttv. 63. § (12), 
66. § (4) h) 

2014. október 1-7. bírság, 
150.000,- Ft 

590/2015. (V. 19.) Lánchíd Rádió Budapest (Budapest 
100,3 MHz) 

Mttv. 63. § (12) 2015. január 26-
február 1. 

bírság, 
150.000,- Ft 

1205/2015. (IX. 1.) Lánchíd Rádió Pécs (Pécs 94,6 
MHz; + vételkörzet-bővítései) 

Mttv. 63. § (12) 2015. április 13-
19. 

bírság, 
175.000,- Ft 

 
Tekintettel arra, hogy jelen jogsértések együttesen nem tekinthetők csekély súlyúnak, annak ellenére, 
hogy az ismételtség nem áll fenn, mivel a Médiaszolgáltató jelen határozat meghozataláig 365 napon túl 
követett el ilyen jellegű jogsértéseket, kizárt az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása. 
 
Erre figyelemmel a Médiatanács ismételten bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértések 
esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a 
jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, 
hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál 
érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. 
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 
„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, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra 
gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg.” 
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A Médiatanács a jogsértések súlya körében figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató 
- a magyar zenei művek – zenei művek közzétételére szánt napi saját műsoridőhöz viszonyított – 

aránya kapcsán irányadó vállalását a vizsgált adáshét egy napján több mint fele arányban, 
- a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi saját műsoridőhöz 

viszonyított arányára vonatkozó vállalását egy adásnapon több mint fele arányban 
alulteljesítette, továbbá 
- az ismételt műsorszámok napi saját műsoridőhöz viszonyított maximum jellegű vállalását két 

adásnapon jelentős mértékben túllépte és 
- a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok körében irányadó 

vállalásának teljesítését a vizsgált adáshét öt napján teljes egészében elmulasztotta. 
 
Az Mttv. fentebb idézett 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen 
jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 
 
Az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja szerint: 
„A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények 
alkalmazására jogosult: 
… 
b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben …” 
 
A fentiek okán a jogsértések súlyára, az eset összes körülményére, továbbá arra tekintettel, hogy a 
legutóbbi hasonló jellegű jogsértések elkövetése óta egy év eltelt, a Médiatanács az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt 
a 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján – a legutóbbi bírságösszeget nem emelve – a maximálisan 
kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,35%-ának megfelelő összegű, azaz 175.000,- Ft bírságot szabott ki a 
Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, valamint 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, 2016. augusztus 30. 

a Médiatanács nevében 
 
 

            dr. Karas Monika 
  elnök 

 
 

           Dr. Koltay András 
       hitelesítő tag 

Kapják: 
1. Személyes adat 

 



Melléklet a Médiatanács 1037/2016. (VIII. 30.) számú határozatához 
 

Lánchíd Rádió Száz pont Kettő – 2016. május 9-15. (napi 4 óra saját műsor) 

dátum műsorszám címe kezdéete vége 
nettó 
idő szöveg zene 

magyar 
mű 

nem
magyar mű

ismeretlen 
z. közszolgálat 

2016.05.09. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:30:09 06:45:27 00:15:18 00:15:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.09. programajánló 06:45:27 07:00:09 00:14:42 00:14:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális 

2016.05.09. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:08 07:41:35 00:11:27 00:11:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.09. 

kiállítás a Szecesszió Világnapja alkalmából - 
beszélgetés Czizmadi Edit helyismereti könyvtárossal, a 

Somogyi Könyvtár munkatársával 07:41:35 08:00:08 00:18:33 00:18:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális 

2016.05.09. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:09 08:43:30 00:13:21 00:13:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.09. 
Cserepes sori piac helyzete - beszélgetés Szabó 

Bálinttal, a kereskedők jogi képviselőjével 08:43:30 09:00:08 00:16:38 00:16:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
helyi közéleti, helyi 

információs 

2016.05.09. Friss újság - Helyi hírek 12:59:57 13:08:54 00:08:57 00:08:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.09. 

Zöldgömb - környezetvédő magazin (Csernobil 
Konferencia; vadvilág élete Csernobil könyékén; 

természettudományi tárgyak kikerülhetnek az oktatásból) 13:08:54 13:59:55 00:51:01 00:49:16 00:01:45 00:00:00 00:01:45 00:00:00 környezetvédelmi 

2016.05.09. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:29:55 18:44:41 00:14:46 00:14:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.09. Szegedi Borfesztivál - riport összeállítás 18:44:41 18:59:56 00:15:15 00:15:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális 

2016.05.09. Friss újság - Helyi hírek 20:59:55 21:15:02 00:15:07 00:15:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.09. 

Szájtáti - gasztronómiai műsor (mezőgazdaság és 
élelmiszeripar - beszélgetés Torma Tamás 

közgazdásszal) 21:15:02 21:59:55 00:44:53 00:36:04 00:08:49 00:00:00 00:08:49 00:00:00 információs, közéleti 

2016.05.10. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:30:00 06:44:19 00:14:19 00:14:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.10. programajánló 06:44:19 07:00:00 00:15:41 00:15:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális 

2016.05.10. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:10 07:40:42 00:10:32 00:10:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.10. 
tüntetnek a Cserepes sori piac kereskedői - riport 

összeállítás 07:40:42 08:00:10 00:19:28 00:19:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
helyi közéleti, helyi 

információs 

2016.05.10. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:00 08:39:37 00:09:37 00:09:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.10. 
demonstrálnak a Cserepes sori piac kereskedői - riport 

összeállítás 08:39:37 09:00:00 00:20:23 00:20:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
helyi közéleti, helyi 

információs 

2016.05.10. Friss újság - Helyi hírek 13:00:10 13:10:38 00:10:28 00:10:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.10. 
Korkapcsolás (beszélgetés Aczél Zoltán egykori 

labdarúgóval, labdarúgó-edzővel) 13:10:38 14:00:10 00:49:32 00:49:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti 

2016.05.10. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:10 18:40:18 00:10:08 00:10:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.10. 
emlékezés Bálint Sándor néprajztudósra - beszélgetés 
Barna Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem Néprajz 18:40:18 19:00:10 00:19:52 00:19:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti 
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Tanszékének vezetőjével 

2016.05.10. Friss újság - Helyi hírek 21:00:10 21:10:42 00:10:32 00:10:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.10. 

Taccsvonal - sport magazin (bemutatták Dr. Radák Zsolt 
Edzésélettan c. könyvét; Szőnyi János is Bay Béla-díjat 

kapott) 21:10:42 22:00:10 00:49:28 00:49:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti, információs 

2016.05.11. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:30:11 06:43:04 00:12:53 00:12:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.11. programajánló 06:43:04 07:00:10 00:17:06 00:17:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális 

2016.05.11. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:00 07:41:14 00:11:14 00:11:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.11. 
magyar csipkék seregszemléje Kiskunhalason - riport 

összeállítás 07:41:14 08:00:00 00:18:46 00:18:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális 

2016.05.11. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:00 08:40:43 00:10:43 00:10:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.11. megjelent szegedi Sportkisokos - riport összeállítás 08:40:43 09:00:00 00:19:17 00:19:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
helyi közéleti, helyi 

információs 

2016.05.11. Friss újság - Helyi hírek 13:00:00 13:15:31 00:15:31 00:15:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.11. 
Szaldó - gazdasági műsor (EU-USA szabadkereskedelmi 
egyezmény - beszélgetés Csaba László közgazdásszal) 13:15:31 14:00:00 00:44:29 00:40:22 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 információs, közéleti 

2016.05.11. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:10 18:41:51 00:11:41 00:11:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.11. 

bemutatták az Elvesz(t)ve című monodrámát - 
beszélgetés Pataki Ferenc színésszel és Barnák László 

rendezővel 18:41:51 19:00:10 00:18:19 00:18:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális 

2016.05.11. Friss újság - Helyi hírek 20:59:58 21:13:32 00:13:34 00:13:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.11. Művészember (beszélgetés Bánki Ákos festőművésszel) 21:13:32 21:59:59 00:46:27 00:34:19 00:12:08 00:00:00 00:12:08 00:00:00 közéleti 

2016.05.12. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:30:10 06:43:50 00:13:40 00:13:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.12. programajánló 06:43:50 07:00:10 00:16:20 00:16:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális 

2016.05.12. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:10 07:44:55 00:14:45 00:14:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.12. 
Lázár Ervin kiállítás nyílt a Somogyi Károly Könyvtárban - 

beszélgetés Kulcsár Marianna vezetővel 07:44:55 07:59:04 00:14:09 00:14:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális 

2016.05.12. Color - Féltelek 07:59:04 08:00:10 00:01:06 00:00:00 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 

2016.05.12. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:29:58 08:43:55 00:13:57 00:13:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.12. 
Egyetemi Tavasz rendezvénysorozat - külföldi hallgatók 

anyanyelvükön szavalnak versfordításokat 08:43:55 09:00:00 00:16:05 00:16:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális 

2016.05.12. Friss újság - Helyi hírek 12:59:58 13:05:28 00:05:30 00:05:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.12. Etalon (beszélgetés Vermes Orsolya zenei menedzserrel) 13:05:28 13:59:58 00:54:30 00:46:56 00:07:34 00:07:34 00:00:00 00:00:00 közéleti 

2016.05.12. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:10 18:41:46 00:11:36 00:11:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.12. Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 18:41:46 19:00:10 00:18:24 00:18:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti 
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rendezvénye - riport összeállítás a sajtótájékoztatóról 

2016.05.12. Friss újság - Helyi hírek 21:00:10 21:08:49 00:08:39 00:08:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.12. 
Moziláz - film magazin (heti filmajánló, videó játék 

adaptáció) 21:08:49 22:00:09 00:51:20 00:42:59 00:08:21 00:00:00 00:08:21 00:00:00 kulturális 

2016.05.13. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:30:10 06:42:58 00:12:48 00:12:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.13. programajánló 06:42:58 07:00:10 00:17:12 00:17:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális 

2016.05.13. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:29:58 07:43:14 00:13:16 00:13:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.13. 
Pompeji-kiállítás - beszélgetés Medgyesi Konstantinnal, a 

Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 07:43:14 07:59:58 00:16:44 00:16:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális, helyi közéleti 

2016.05.13. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:10 08:41:49 00:11:39 00:11:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.13. Szegedi Borfesztivál - riport összeállítás 08:41:49 09:00:10 00:18:21 00:18:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális 

2016.05.13. Friss újság - Helyi hírek 12:59:58 13:08:59 00:09:01 00:09:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.13. 
Ügyes-bajos (kisállattartás - beszélgetés Dr. Horváth 

László állatorvossal, az Állatorvosi Kamara főtitkárával) 13:08:59 13:59:58 00:50:59 00:50:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő 

2016.05.13. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:29:58 18:42:14 00:12:16 00:12:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.13. 

pünkösd környéki tavaszi népszokások - beszélgetés 
Vukov Anikóval, a Móra Ferenc Műzeum 

néprajzkutatójával 18:42:14 18:59:57 00:17:43 00:17:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő, helyi közéleti 

2016.05.13. Friss újság - Helyi hírek 20:59:58 21:16:13 00:16:15 00:16:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.13. Atlantis - Jól érzem magam 21:16:13 21:18:06 00:01:53 00:00:00 00:01:53 00:01:53 00:00:00 00:00:00 

2016.05.13. 

Macskajaj - cigányüggyel, társadalmi felzárkózással 
foglalkozó magazin (Opre Roma Párt programja; 

aktuálpolitikai események - beszélgetés Balogh Elemér 
zenésszel) 21:18:06 21:59:58 00:41:52 00:33:24 00:08:28 00:08:28 00:00:00 00:00:00 kisebbségi, közéleti 

2016.05.14. Friss újság - Helyi hírek 12:59:58 13:10:31 00:10:33 00:10:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.14. 
Útitárs - utazási magazin (hosszú távú túrázás - 

beszélgetés Kisida András profi tracking túrázóval) 13:10:31 13:59:57 00:49:26 00:46:21 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 közéleti, természetvédelmi 

2016.05.14. Helyi hírek 13:59:57 14:08:58 00:09:01 00:09:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.14. 
Ügyes-bajos (kisállattartás - beszélgetés Dr. Horváth 

László állatorvossal, az Állatorvosi Kamara főtitkárával) 14:08:58 14:59:57 00:50:59 00:50:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő 

2016.05.14. Helyi hírek 14:59:57 15:08:18 00:08:21 00:08:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.14. 
Kultpresszó (beszélgetés a Strong Deformity együttes 

tagjaival) 15:08:18 15:59:57 00:51:39 00:37:01 00:14:38 00:00:00 00:14:38 00:00:00 közéleti 

2016.05.14. Friss újság - Helyi hírek 15:59:57 16:16:13 00:16:16 00:16:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.14. Képzelt riport - Vinnélek, vinnélek 16:16:13 16:18:38 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 

2016.05.14. Kettesben - egészségügyi műsor (vastagbélrák - 16:18:38 16:59:58 00:41:20 00:41:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészségügyi, közéleti 



14 
 

beszélgetés Dr. Szentpétery Félixszel, az Uzsoki utcai 
Kórház sebész főorvosával) 

2016.05.15. Friss újság - Helyi heti hírösszefoglaló 12:59:58 13:13:12 00:13:14 00:13:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.15. Művészember (beszélgetés Bánki Ákos festőművésszel) 13:13:12 13:59:57 00:46:45 00:34:19 00:12:26 00:00:00 00:12:26 00:00:00 közéleti 

2016.05.15. Friss újság - Helyi heti hírösszefoglaló 13:59:57 14:10:31 00:10:34 00:10:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.15. 
Útitárs - utazási magazin (hosszú távú túrázás - 

beszélgetés Kisida András profi tracking túrázóval) 14:10:31 14:59:57 00:49:26 00:46:21 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 közéleti, természetvédelmi 

2016.05.15. Friss újság - Helyi heti hírösszefoglaló 14:59:57 15:14:05 00:14:08 00:14:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.15. Csendes lépés (Szíriai válság; közel-keleti keresztények) 15:14:05 15:59:57 00:45:52 00:45:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő, közéleti 

2016.05.15. Friss újság - Helyi heti hírösszefoglaló 15:59:57 16:10:26 00:10:29 00:10:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor 

2016.05.15. Szintén zenész (beszélgetés Sipos F. Tamás zenésszel) 16:10:26 16:59:58 00:49:32 00:34:36 00:14:56 00:14:56 00:00:00 00:00:00 közéleti 

 
Budapest, 2016. augusztus 30. 
 
 
 

a Médiatanács nevében 
 
 
 

            dr. Karas Monika 
  elnök 

 
 
 

           Dr. Koltay András 
       hitelesítő tag 


