
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 20. heti 

ülésének napirendjére 

2022. május 17. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-35/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás támogatási szerződése és 

mellékletei formaszövegének elfogadása 

 

2. MTVA-36/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

3. MTVA-37/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

április havi pénzügyi jelentése 

 

4. MTVA-38/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Iroda 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2022. február 1. 

– 2022. április 30.) 

 

5. 228/2022. Felkérés a Barcs 102,7 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

6. 229/2022. Az Alföld Kapuja Rádió Kft. (Cegléd 92,5 MHz – Cegléd 

Rádió) hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme 

 

7. 230/2022. A korlátos erőforrást használó lineáris rádiós 

médiaszolgáltatók 2021. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 

vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

8. 231/2022. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2021. évi 

kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

 

9. 232/2022. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 2021. évi 

kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

 

10. 233/2022. A GYULA TV Kft. által üzemeltetett Gyula TV állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 9. § (1), valamint a 10. § (4) 

bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 

136/2022. számú előterjesztés 

 

11. 234/2022. A Fehérvár Médiacentrum Kft. által üzemeltetett 

Fehérvár Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. 

március 28. - április 3. között sugárzott műsorának hatósági 

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

bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 

12. 236/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

megsértése a Vasi Friss Rádió Kft. által üzemeltetett 97,7 Rádió 1 

állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Szombathely 97,7 

MHz) médiaszolgáltatáson] 

 

13. 235/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett Kossuth Rádió állandó megnevezésű, közszolgálati 

rádiós médiaszolgáltatáson 2022. április 8-án 20:12 és 20:25 óra 

között sugárzott „Mese” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentések [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének 

vizsgálata] 

 

14. 227/2022. A médiabefogadást segítő műszaki megoldások 

(közvélemény-kutatás) 

 

15. B-5/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2022. április) 
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Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-29/2022. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

2. E-30/2022. A cseh Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

médiahatóságnak a ViacomCBS Networks lnternational Czech 

s.r.o. médiaszolgáltató által üzemeltetett Paramount Network és 

Comedy Central állandó megnevezésű médiaszolgáltatásokon 

2021. november 20-án és 2021. november 22-én sugárzott „A 

család az család #ugyanaz” című médiatartalmakkal kapcsolatos 

tájékoztató levele 

 

Budapest, 2022. május 16. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


