
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 15. heti 

ülésének napirendjére 

2022. április 12. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-23/2022. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2022 

pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-24/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás pályázati szakaszának 

lezárása 

 

3. MTVA-25/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás pályázati szakaszának 

lezárása 

 

4. MTVA-26/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mátyus Lajos 

határidő-módosítási kérelme 

 

5. MTVA-27/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budakalászi 

Média Kft. határidő-módosítási kérelme 

 

6. MTVA-28/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Zemplén 

Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. határidő-módosítási kérelme 

 

7. 183/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívásának véglegesítése 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

8. 180/2022. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. február 11-én 

közzétett pályázati felhívásra 2022. március 16-án beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

9. 184/2022. A Tilos Kulturális Alapítvány (Tilos Rádió) Budapest 

90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

 

10. 181/2022. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

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

hatósági felügyeleti eljárások lezárása 

 

11. 182/2022. A műsorkvóta-kötelezett audiovizuális lekérhető 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti – 2021. évre vonatkozó – adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított 

hatósági eljárás lezárása 

 

12. 175/2022. 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 megsértése] – előzmény: 

124/2022. számú előterjesztés 

 

13. 176/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. februári adásainak hatósági ellenőrzése 

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

megsértése a TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió 

állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Jászberény 97,7 

MHz) médiaszolgáltatáson] 

 

14. 177/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásban 2021. december 3-án 

06:03:34 órai kezdettel sugárzott "Balázsék" című műsorszámot 

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

(1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] – előzmény: 

92/2022. számú előterjesztés 

 

15. 178/2022. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

hírügynökségi feladataival kapcsolatban 

 

16. 179/2022. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

hírszerkesztési gyakorlatával kapcsolatban 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

17. 174/2022. A hallássérült nézők számára akadálymentesített 

műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2021. 

II. félév) 

 

18. T-6/2022. A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 

2021. évi önszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadása, és közigazgatási szerződésének módosítása 

 

19. T-7/2022. A Magyar Lapkiadók Egyesülete 2021. évi 

önszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadása, és közigazgatási szerződésének módosítása 

 

20. T-8/2022. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2021. 

évi önszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadása, és közigazgatási szerződésének módosítása 

 

21. T-9/2022. Az Önszabályozó Reklám Testület 2021. évi 

önszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadása, és közigazgatási szerződésének módosítása 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-22/2022. Tájékoztató a 2021. december 1-jétől 2022. március 

31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

 

2. E-23/2022. A spanyol Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia médiahatóságnak a SONY PICTURES 

ENTERTAINMENT IBERIA, S.L.U. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett AXN Channel (Hungary) állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 19-én 15:40 és 16:50 óra 

között sugárzott „A kijelölt túlélő (3. évad, 4. rész)” című 

műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

 

Budapest, 2022. április 11. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


