
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 4. heti 

ülésének napirendjére 

2022. január 25. (kedd) 

Kezdési időpont: 11 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-2/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

december havi pénzügyi jelentése 
 

2. 31/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsának 2022. évi elemi költségvetése 
 

3. 32/2022. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. október 22-én közzétett pályázati felhívásra 

2021. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlat tartalmi 

vizsgálata 

 

4. 33/2022. A Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 

5. 34/2022. A Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 35/2022. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

október 8-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

7. 36/2022. A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

8. 37/2022. A Magyar Lapkiadók Egyesülete Társszabályozás 

Szakértői Bizottsága T-2021/02. ügyiratszámú határozatának 

felülvizsgálata - előzmény: 655/2021. számú előterjesztés 

 

9. 38/2022. A PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. által üzemeltetett 

PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 31-én 

20:00 és 20:45 óra között sugárzott "Ki ette meg a 

misszionáriust?" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 

9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 

megsértése] - előzmény: 771/2021. számú előterjesztés 

 

10. 39/2022. A Fehérvár Médiacentrum által üzemeltetett Vörösmarty 

Rádió állandó megnevezésű (Székesfehérvár 99,2 MHz) 

közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 2021. október 6-án 

19:06:24-19:55:13 óra között közzétett "Fehérvári Beszélgetések: 

Tiszta Szex" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § 

(5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 

megsértése] - előzmény: 803/2021. számú előterjesztés 

 

11. 40/2022. A Klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal 

kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021. III. negyedév) - 

előzmény: 804/2021. számú előterjesztés 

 

12. 41/2022. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 97,7 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Kecskemét 97,7 MHz), 

közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdés megsértése] - előzmény: 857/2021. 

számú előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

13. 42/2022. A TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

(Jászberény 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 

24-én három alkalommal sugárzott médiatartalom hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] - 

előzmény: 806/2021. számú előterjesztés 

 

14. 43/2022. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. 

novemberi adásainak vizsgálata - a Tolnatáj Televízió Zrt. által 

üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 

november 9-én 19:52:02 és 19:59:34 óra között sugárzott "Tolnát, 

Baranyát járjuk... (Béla és a transzcendens)" című műsorszám 

vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett 

megsértése] 

 

15. 44/2022. A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett KARCAG FM 

állandó megnevezésű kisközösségi (Karcag 88,0 MHz) lineáris 

rádiós médiaszolgáltatás 2021. november 8-14. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) 

pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

16. 30/2022. Internetes közönségmérési adatok (2021. IV. negyedév)  

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-5/2022. Eljárási lehetőségek a nem magyar joghatóság alá 

tartozó médiaszolgáltatókkal kapcsolatban felmerült jogsértések 

esetén, valamint a külföldi médiahatóságoknak továbbított 

bejelentések 2011-től 2021-ig 

 

2. E-6/2022. A Média- és Hírközlési Biztos 2021. III. és IV. negyedévi 

beszámolója a médiatartalom-szolgáltatásokat érintő ügyekről 

 

Budapest, 2022. január 24. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


