
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 14. heti 

ülésének napirendjére 

2022. április 5. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 160/2022. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2021. november 10-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban nyertes Radio Plus Kft. 

vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

 

2. 161/2022. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. kérelme 

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

bekezdése alapján a Székesfehérvár 88,9 MHz kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

 

3. 162/2022. Hatósági szerződés alapján működő analóg földfelszíni 

lineáris kereskedelmi és közösségi rádiós médiaszolgáltatások 

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

bekezdése alapján – VI. 

 

4. 163/2022. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti és országos 

vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásokkal 

kapcsolatos 2021. évi médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi 

elemeinek meghatározása 

 

5. 164/2022. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti 

vételkörzetű közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásokkal 

kapcsolatos 2021. évi médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi 

elemeinek meghatározása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 165/2022. Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti 

vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi médiaszolgáltatói 

beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 

 

7. 166/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett Duna állandó megnevezésű, közszolgálati 

médiaszolgáltatáson 2022. január 17-én 19 óra 43 perctől 

sugárzott „Rex felügyelő - Halál az interneten” című műsorszám 

korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 110/2022. számú 

előterjesztés 

 

8. 167/2022. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [a BJ/17342-6/2018. 

számú hatósági határozat r), t) és u) pontjában foglaltak 

megsértése] – előzmény: 67/2022. számú előterjesztés 

 

9. 168/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. januári adásainak hatósági ellenőrzése 

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

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

megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Szolnok 102,4 MHz) 

médiaszolgáltatáson] – előzmény: 125/2022. számú előterjesztés 

 

10. 169/2022. A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett Retro Rádió 

állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. közötti műsorának hatósági 

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

megsértése] – előzmény: 75/2022. számú előterjesztés 

 

11. 170/2022. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] 

hatósági vizsgálatának eredménye [(2021. október-november-

december) Magyar Sláger TV Kft. - Magyar Sláger TV] – 

előzmény: 54/2022. számú előterjesztés 

 

12. 171/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL 

médiaszolgáltató által üzemeltetett FEM3 állandó megnevezésű, 

román joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás által 2022. február 

19-én 19 órai kezdettel sugárzott „Szépítészek” című műsorszám 

bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

13. 159/2022. A rádióhallgatás két speciális dimenziója: a rádiózás 

helyszínei és platformjai (2018. I. negyedév–2021. IV. negyedév) 

 



 

3 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

14. 173/2022. Az orosz-ukrán háború médiaképe (2022. március 2-8.)  

15. 172/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsának 2021. évi tevékenységéről szóló országgyűlési 

beszámoló tervezete 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-19/2022. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

2. E-20/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. március 

hónapban 

 

3. E-21/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. március 

hónapban 

 

Budapest, 2022. április 4. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


