
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 9. heti 

ülésének napirendjére 

2022. március 1. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-12/2022. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, 

közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására 

(RÁDIÓÁLLANDÓ2022) 

 

2. 111/2022. Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése  

 

3. 98/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január 14-én 

közzétett pályázati felhívásra 2022. február 14-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 99/2022. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. október 22-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 

5. 112/2022. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség kérelme 

ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján a Szombathely 98,8 MHz kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

 

6. 100/2022. A Best Radio Kft. (Eger 100,7 MHz – 100,7 BEST FM) 

hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 101/2022. A Best Radio Kft. (Zalaegerszeg 88,9 MHz – 88,9 Best 

FM) hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme 

 

8. 102/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg földfelszíni 

lineáris kereskedelmi és közösségi rádiós médiaszolgáltatások 

hatósági szerződéseinek módosítása az Mttv. 41. § (5b) 

bekezdése alapján – III. 

 

9. 113/2022. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

vizsgálata (2021. június 1. - december 31.) 

 

10. 114/2022. A műsorkvóta-kötelezett lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

vizsgálata (2021. év) 

 

11. 103/2022. Előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelmek  

12. 104/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. decemberi műsorainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a Dél-alföldi Média Centrum 

Kft. által üzemeltetett Rádió 7 állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + 

Kistelek 107,0 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

13. 105/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. decemberi adásainak hatósági 

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

megsértése a Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett 100,4 Rádió 1 

állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Salgótarján 100,4 

MHz) médiaszolgáltatáson] - előzmény: 66/2022. számú 

előterjesztés 

 

14. 106/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. decemberi adásainak hatósági 

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

megsértése a Rádió TOP Kft. által üzemeltetett 88,8 Rádió 1 

állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Kazincbarcika 88,8 

MHz) médiaszolgáltatáson] - előzmény: 65/2022. számú 

előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

15. 107/2022. A Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar 

Katolikus Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

(Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 

92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz 

+ Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz 

+ Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 

107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + 

Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz) 

közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. november 15-21. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértése] - előzmény: 858/2021. számú 

előterjesztés 

 

16. 108/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. novemberi adásainak hatósági 

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

megsértése a Sunshine Rádió Kft. által üzemeltetett 99,4 Sunshine 

FM állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Nyíregyháza 99,4 

MHz) médiaszolgáltatáson] - előzmény: 26/2022. számú 

előterjesztés 

 

17. 109/2022. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. 

decemberi adásainak vizsgálata - a TELIN Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű, kereskedelmi 

jellegű médiaszolgáltatás 2021. december 22-ei műsorainak 

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

előzmény: 56/2022. számú előterjesztés 

 

18. 110/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett Duna állandó megnevezésű, közszolgálati 

médiaszolgáltatáson futó "Rex felügyelő" című sorozat 2022. 

január 17-én 19 óra 43 perctől sugárzott "Halál az interneten" és 

2022. január 24-én 19 óra 50 perctől sugárzott, majd január 25-én 

8 óra 42 perctől megismételt "A halál szépsége" című epizódjait 

kifogásoló bejelentések [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § 

(1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
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Tájékoztató 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-15/2022. A látássérültek médiabefogadását segítő audionarráció 

ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) bekezdése alapján (2021. IV. 

negyedév) 

 

Budapest, 2022. február 28. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


