
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 17. heti 

ülésének napirendjére 

2022. április 26. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-31/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

március havi pénzügyi jelentése 

 

2. 197/2022. A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 

2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

3. 191/2022. Felkérés a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

4. 192/2022. Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. március 4-én közzétett pályázati felhívásra 

2022. április 4-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

5. 202/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

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

beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 

 

6. 193/2022. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. február 11-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 194/2022. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Match Point Official Kft. vonatkozásában megindított 

hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

8. 195/2022. A Műsor-Hang Zrt. (Trend FM) Budapest 94,2 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 

kapcsolatos kezdeményezése 

 

9. 196/2022. Az AERIEL Kft. (Klasszik Rádió) Budapest 92,1 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 

kapcsolatos kezdeményezése 

 

10. 186/2022. 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 megsértése] – 

előzmény: 126/2022. számú előterjesztés 

 

11. 187/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári adásainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése a Radio Plus Kft. által üzemeltetett 101,7 

Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Gyöngyös 101,7 

MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

 

12. 188/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. februári adásainak hatósági ellenőrzése 

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

megsértése az INTERAX Kft. által üzemeltetett Csaba Rádió 

(Békéscsaba 88,9 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatáson] 

 

13. 189/2022. A Best Radio Kft. által üzemeltetett BEST FM állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 99,5 MHz) 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. február 7-13. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

14. 190/2022. Az országos médiaszolgáltatások 2022. februári 

műsorainak ellenőrzése – a TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. 

február 24-ei médiaszolgáltatása [az Mttv. 33. § (5) bekezdés 

vélelmezett megsértése] 

 

15. 198/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű, lineáris audiovizuális médiaszolgáltatáson 

2021. december 19-én 18:53:45-21:46:04 között sugárzott 

„Halálos iramban: Hobbs and Shaw” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés 

c) és f) pontjának megsértése] – előzmény: 93/2022. számú 

előterjesztés 

 

16. 199/2022. A román médiahatóság (CONSILIUL NATIONAL AL 

AUDIOVIZUALULUI) megkeresése 

 

17. 201/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű, lineáris audiovizuális médiaszolgáltatáson 

2021. december 13-án 21 óra 28 perckor sugárzott "Nagy Ő" című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezés és a klasszifikációs 

rendelkezések vizsgálata] – előzmény: 94/2022. számú 

előterjesztés 

 

18. 185/2022. Internetes közönségmérési adatok (2022. I. negyedév)  

19. B-4/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2022. március) 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-24/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. március)  

2. E-25/2022. A Média- és Hírközlési Biztos 2022. I. negyedévi 

beszámolója a médiatartalom-szolgáltatásokat érintő ügyekről 

 

Budapest, 2022. április 26. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


