
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 22. heti 

ülésének napirendjére 

2022. május 31. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-34/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap 2022. év I-III. havi beszámolója 

 

2. MTVA-39/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap Felügyelőbizottságának az Alap Gazdálkodási és Kezelési 

Szabályzata 32. § (5) bekezdése szerinti 2021. évi beszámolója 

 

3. MTVA-40/2022. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2022 

pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

4. MTVA-41/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás támogatási szerződése és 

mellékletei formaszövegének elfogadása 

 

5. MTVA-42/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett 

pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

6. 253/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április 1-jén 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 254/2022. 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 

 

8. 255/2022. A Best Radio Kft. (Szolnok 102,4 MHz, 102,4 BEST FM) 

rádiós médiaszolgáltató 2022. május 4-én érkezett kérelme alapján 

indult eljárás megszüntetése 

 

9. 256/2022. A Radio Plus Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz, 91,1 

RÁDIÓ 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése 

módosítása iránt 

 

10. 257/2022. A Radio Plus Kft. (Szeged 87,9 MHz, 87,9 RÁDIÓ 1) 

rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása 

iránt 

 

11. 258/2022. A Match Point Official Kft. (Budapest 98,0 MHz) rádiós 

médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

 

12. 259/2022. A 2022. évi nyári (június 1. - augusztus 31.) és őszi 

(szeptember 1. - november 30.) időszakban bejelentett műsorterv-

módosítási kérelmek 

 

13. 260/2022. A Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott Metropol 

elnevezésű nyomtatott sajtótermékben 2021. augusztus 25-én 

megjelent „Olvasóink panaszai alapján: Itt a nagy koldustérkép! 

Hol zaklatják a kéregetők a járókelőket?” című és a 

METROPOL.hu elnevezésű internetes sajtótermékben ugyancsak 

2021. augusztus 25-én publikált „Olvasóink küldték: mutatjuk, hol 

zaklatják a kéregetők a járókelőket – itt a budapesti koldustérkép!” 

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

bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 

14. 261/2022. A HírTV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó 

megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2022. március-áprilisban sugárzott „Választás 

2022” című társadalmi célú reklám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 

32. § (4) bekezdés vélelmezett megsértése] 

 

15. 262/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése az Echo Penisola Kft. által üzemeltetett 

Rádió 1 Part állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Siófok 92,6 

MHz + Fonyód 101,3 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

16. 263/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. márciusi műsorainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a Radio Plus Kft. által 

üzemeltetett 88,2 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Kiskunmajsa 88,2 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

17. 264/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári műsorainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése a Rádió 8 Körmend Kft. által üzemeltetett 

Körmend FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Körmend 

99,8 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

18. 265/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

megsértése az Auris Média Kft. által üzemeltetett 88.7 MHz, 89.2 

MHz Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

(Tiszafüred 88,7 MHz + Abádszalók 89,2 MHz) 

médiaszolgáltatáson] 

 

19. 266/2022. Az LBK Rock Kft. által üzemeltetett FM 103.9 – A ROCK 

állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 103,9 MHz) 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. április 18-24. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 

20. 267/2022. A Netflix International B.V. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett Netflix (HU) állandó megnevezésű lekérhető 

médiaszolgáltatáson elérhető „A terhes férfi” című sorozat első 

évad 1. és 5. epizódjának bejelentés alapján történő vizsgálata 
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Tájékoztató 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-33/2022. A látássérültek médiabefogadását segítő audionarráció 

ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) bekezdése alapján (2022. I. 

negyedév) 

 

Budapest, 2022. május 30. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


