
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 10. heti 

ülésének napirendjére 

2022. március 8. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-15/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-13/2022. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós közéleti 

magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 

magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2022) 

 

3. T-4/2022. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 

magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati 

eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

4. 116/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

december 23-án közzétett pályázati felhívásra 2022. február 1-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

. 

5. 117/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január 21-én 

közzétett pályázati felhívásra 2022. február 21-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 118/2022. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január 21-én 

közzétett pályázati felhívásra 2022. február 21-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

7. 119/2022. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2021. november 10-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás lezárása 

 

8. 120/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január 14-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

 

9. 131/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás tervezete 

 

10. 132/2022. Az Actor Informatika és Nyomda Kft. kérelme ideiglenes 

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

alapján a Mezőtúr 89,9 MHz kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

 

11. 121/2022. A Katolikus Rádió Zrt. Mttv. 64. § (4) bekezdés szerinti 

kérelme 

 

12. 122/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg földfelszíni 

lineáris kereskedelmi és közösségi rádiós médiaszolgáltatások 

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

bekezdése alapján – IV. 

 

13. 123/2022. Az M-RTL Zrt. kérelme Godzilla II – A szörnyek királya 

(Godzilla: King of the Monsters) című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

 

14. 130/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL 

médiaszolgáltató által üzemeltetett SuperTV2 állandó 

megnevezésű, román joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás 

által 2022. január 1-jén 21 órai kezdettel sugárzott "A sötét ötven 

árnyalata" című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

15. 124/2022. A TOLNATÁJ Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 10. § (2) 

bekezdés b) pontjában foglaltak vélelmezett megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

16. 125/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. januári adásainak hatósági ellenőrzése 

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

megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett 102,4 - BEST FM 

állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Szolnok 102,4 MHz) 

médiaszolgáltatáson] 

 

17. 126/2022. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr 

Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100, 1 

MHz) közösségi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. 

január 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [az Mttv. 9. § (1) bekezdésében, a 63. § (12) 

bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 

32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése] 

 

18. 127/2022. 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 megsértése] – 

előzmény: 43/2022. számú előterjesztés 

 

19. 128/2022. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

által üzemeltetett Szeged Televízió állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatás 2021. október 4-10. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 

807/2021. számú előterjesztés 

 

20. 129/2022. A Linguapark Kft. által kiadott Nyelv és Tudomány 

elnevezésű internetes sajtótermékben 2021. augusztus 31-én 

megjelent „Nem kalandozás – annál sokkal rosszabb!” és 2021. 

december 20-án publikált „Szamojéd erkölcsök a magyar ugaron” 

című cikkeket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) 

bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

 

21. 115/2022. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi 

televíziók műsoraiban (2021. II. félév) 
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Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-16/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. február 

hónapban 

 

2. E-17/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. február 

hónapban 

 

3. E-18/2022. A cseh Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

médiahatóságnak az AMC NETWORKS CENTRAL EUROPE, 

S.R.O. médiaszolgáltató által üzemeltetett AMC TV állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. július 25-én 20:24:20 és 

22:01:08 között sugárzott „47 méter mélyen” című műsorszámmal 

kapcsolatos tájékoztató levele 

 

 

Budapest, 2022. március 7.  

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 

 

 

 


