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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztató
Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 13 perckor megnyitotta, és megállapította annak
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett,
497/2022. (V. 31.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre:
MTVA-34/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. év I-III. havi beszámolója
MTVA-39/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának az Alap
Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata 32. § (5) bekezdése szerinti 2021. évi beszámolója
MTVA-40/2022. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2022 pályázati eljárás harmadik fordulójának
bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-41/2022. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás támogatási
szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása
MTVA-42/2022. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
253/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára
2022. április 1-jén közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása
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
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
256/2022. A Radio Plus Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz, 91,1 RÁDIÓ 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme
hatósági szerződése módosítása iránt
257/2022. A Radio Plus Kft. (Szeged 87,9 MHz, 87,9 RÁDIÓ 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme
hatósági szerződése módosítása iránt
258/2022. A Match Point Official Kft. (Budapest 98,0 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági
szerződése módosítása iránt
259/2022. A 2022. évi nyári (június 1. - augusztus 31.) és őszi (szeptember 1. - november 30.)
időszakban bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek
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]
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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]
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]
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]
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]
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]
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]
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
E-33/2022. A látássérültek médiabefogadását segítő audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a)
bekezdése alapján (2022. I. negyedév)

Napirendi pontok tárgyalása
1. MTVA-34/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap 2022. év I-III. havi beszámolója
Dr. Molnár Szabolcs ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:
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A Médiatanács 498/2022. (V. 31.) számú döntése: a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. I III. havi
beszámolójáról
A Médiatanács a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. év I–III. havi beszámolóját
elfogadja.

2. MTVA-39/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának az Alap
Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata 32. § (5) bekezdése
szerinti 2021. évi beszámolója
Dr. Molnár Szabolcs ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 499/2022. (V. 31.) számú döntése: a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Felügyelőbizottságának 2021. évi beszámolójáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának beszámolóját.

3. MTVA-40/2022. A Médiatanács által meghirdetett
REZSI2022 pályázati eljárás harmadik fordulójának
bírálóbizottsági ajánlása
Dr. Őszy Tamás ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács tagjai részletesen
megvitatták az előterjesztésben foglaltakat, majd Dr. Koltay András a döntési javaslat módosítását
indítványozta. A Médiatanács tagjai a módosítási javaslattal egyetértettek. Ezt követően Dr. Koltay
András a módosított döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta:

A Médiatanács 500/2022. (V. 31.) számú döntése: a REZSI2022
pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1165/2021. (XI. 16.) számú döntésével a
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók –
médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési
költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2022 pályázati eljárás harmadik fordulójából az
alábbi pályázatot kizárja, mivel a pályázó a támogatási időszak alatt nem gyakorolja folyamatosan,
megszakítás nélkül a médiaszolgáltatási jogosultságát, mely a támogatási szerződés aláírásának
feltétele:
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iktatószám: MAREZSI2022-

a médiaszolgáltatás

a pályázó neve

megnevezése

…/2022.
74

Mátra Média Kulturális Egyesület

MaxiRádió

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1165/2021. (XI. 16.) számú döntésével a
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók –
médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési
költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában az
alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
iktatószám: MAREZSI2022-

a kedvezményezett neve

…/2022.

a médiaszolgáltatás

a megítélt

megnevezése

támogatás (Ft)

12

FONTANA MÉDIA Kft.

SOLA RÁDIÓ

3 500 000

14

Regionális Televízió Esztergom Kft.

Régió Tv Esztergom

6 600 000

19

DIGART-M Kft.

Szentes Televízió

6 600 000

23

Mátyus Lajos

SOLTVADKERTI TV

6 600 000

20

Kortye Vilmos

WTV

6 342 380

Mezőtúri Városi Televízió

5 000 000

MÓRA-NET TV

6 600 000

Kecel Városi Televízió

3 643 120

25

32

39

Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.
HTV Média Nonprofit Kft.
Vállalkozók a Városért Média
Nonprofit Kft.

42

AERIEL Kft.

Klasszik Rádió 92.1

4 554 400

45

Dunaharaszti Ipartestület

KisDuna TV Dunaharaszti

6 600 000

55

FRISS MÉDIA Kft.

Friss FM

5 500 000

56

Halas Rádió Nonprofit Kft.

Halas Rádió

5 500 000

Kistelek Város Művelődéséért és
73

Sportéletéért Közhasznú
Közalapítvány

13 db

Kistelek Városi
Televízió

a megítélt támogatás összesen:

6 600 000

73.639.900 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1165/2021. (XI. 16.) számú döntésével a
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magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók –
médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési
költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában az
alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
iktatószám: MAREZSI2022-

a pályázó neve

…/2022.

a médiaszolgáltatás
megnevezése

9

Bihari Antal

Körzeti Televízió

22

MÉDIA CSELE Bt.

Csele TV

53

Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.

BKTV

57

MOLNÁR TV Kft.

Rábaközi Televízió

72

"LABEL-84" Kft.

Zugló Televízió

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1165/2021. (XI. 16.) számú döntésével a
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók –
médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési
költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2022 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda
vezetőjét, hogy
 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik
fordulójának eredményéről és a fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2022. május 12-ei ajánlása

4. MTVA-41/2022. A Médiatanács által meghirdetett
TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás támogatási szerződése
és mellékletei formaszövegének elfogadása
Dr. Varga Zalán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:

A Médiatanács 501/2022. (V. 31.) számú döntése: a
TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő
támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a TVÁLLANDÓ2022 pályázati
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázókkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei
formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának
vezetőjét, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye
közzé.
a döntés mellékletei:
1. melléklet: támogatási szerződés
2. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez egyéni könyvvizsgáló esetén
3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez könyvvizsgáló társaság esetén
4. melléklet: nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való
megfelelésről
5. melléklet: beszámoló űrlap
6. melléklet: tételösszesítő
7. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei

5. MTVA-42/2022. A Médiatanács által meghirdetett
TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában
beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
Dr. Varga Zalán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:

A Médiatanács 502/2022. (V. 31.) számú döntése: a
TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett
pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 238/2022. (III. 8.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában a „közéleti
magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján,
elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja,
és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

az állandó műsor

az állandó

neve

megnevezése

címe

műsor típusa

2022-…./2022.

(Ft)

Part-Oldalak
2

Kulturális Egylet

16

Dunaföldvár TV

Földvár Mozaik

közéleti
3 120 000
magazin

Nánás Pro Cultura

Hajdúnánási

Nonprofit Kft.

Televízió

3

6

a megítélt
támogatás

DUNAHARASZTI

KisDuna TV

IPARTESTÜLET

Dunaharaszti

Csongrád TV Kft.

Csongrád Tv

Nánási Krónika

közéleti
3 120 000
magazin

Haraszti Körkép

közéleti
3 120 000
magazin

Közéleti Mozaik

közéleti
3 120 000
magazin
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iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

az állandó műsor

az állandó

neve

megnevezése

címe

műsor típusa

2022-…./2022.

(Ft)

Füzesabonyi Városi
17

a megítélt
támogatás

Televíziózást Segítő

Füzesabonyi

Heti Krónika

Városi Televízió

közéleti
3 099 000
magazin

Nonprofit Kft.

Mór Városi Televízió
21

VTV MÓR

Köztér

Nonprofit Kft.

22

GloboTv Bt.

közéleti
3 180 000
magazin

közéleti

Globo Televízió

Globo Magazin

3 000 000
magazin

27

RTV. Szekszárd Kft.

RTV Szekszárd

KÖZ-Tér

közéleti
3 120 000
magazin

„közéleti magazin” kategóriában összesen:

8 db

24 879 000 Ft

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 238/2022. (III. 8.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában a „hírműsor”
kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az
abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a
pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

az állandó műsor

az állandó

neve

megnevezése

címe

műsor típusa

2022-…./2022.

a megítélt
támogatás
(Ft)

KAPOS TV ÉS
5

RÁDIÓ Szolgáltató

Kapos Televízió

Kapospont

hírműsor

9 680 000

Halas Tv

Híradó

hírműsor

9 360 000

Keszthelyi Televízió

Keszthelyi Híradó

hírműsor

10 200 000

Szolnok Tv

Aktuális

hírműsor

9 879 997

Kiskőrös Televízió

Híradó

hírműsor

10 000 000

Híradó

hírműsor

10 240 000

Híradó

hírműsor

9 600 000

Közhasznú Nonprofit Kft.

Halasi Média és
7

Kultúra Nonprofit Kft.

Keszthelyi Televízió
10
Nonprofit Kft.

12

Szolnok TV Zrt.

KUNSÁG-MÉDIA
14
Nonprofit Kft.

15

19

Zalaegerszegi

Zalaegerszegi

Televízió és Rádió Kft.

Televízió

Baja Hangja Kft.

Bajai Televízió
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iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

az állandó műsor

az állandó

neve

megnevezése

címe

műsor típusa

2022-…./2022.

(Ft)

VÁROS-KÉP

Nyíregyházi Városi

NONPROFIT Kft.

Televízió

REMEK Nonprofit Kft.

28

29

a megítélt
támogatás

Danubia Televízió
32

Híradó

hírműsor

10 120 000

Salgótarjáni Városi Televízió

Hírfüzér

hírműsor

9 360 000

Danubia Televízió

Hírek

hírműsor

10 400 000

Nonprofit Kft.

„hírműsor” kategóriában összesen:

10 db

98.839.997 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 238/2022. (III. 8.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában a „kulturális
magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján,
elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja,
és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

neve

megnevezése

az állandó műsor címe

az állandó

a megítélt

műsor típusa

támogatás (Ft)

2022-…./2022.

Békéscsabai
1

Médiacentrum Kft.

7.Tv

Művészbejáró

kulturális
2 080 000
magazin

KAPOS TV ÉS
RÁDIÓ Szolgáltató
4

Közhasznú

Kapos Televízió

Géniusz

kulturális
1 880 000
magazin

Nonprofit Kft.

Médiacentrum
9

Debrecen Televízió

Debrecen Kft.

18

Baja Hangja Kft.

Bajai Televízió

Debreceni

kulturális

Színképek

magazin

Bajai Kultúra

2 080 000

kulturális
2 080 000
magazin

20

Hegyvidék Média Kft.

Hegyvidék Televízió

Kultúrpont

kulturális
2 080 000
magazin

Kecskeméti Televízió
24

Kecskeméti Televízió

Múzsa

Nonprofit Kft.

26

ÉK-TV Kft.

kulturális
1 840 000
magazin

Pannon Televízió

Pécsi Kör

kulturális
2 080 000
magazin
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iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a kedvezményezett

a médiaszolgáltatás

neve

megnevezése

az állandó műsor címe

az állandó

a megítélt

műsor típusa

támogatás (Ft)

2022-…./2022.

"KÖLCSEY"
31

Kölcsey Televízió

Víg-Kend

Nonprofit Kft.

kulturális
2 080 000
magazin

„kulturális magazin” kategóriában összesen:

8 db

16.200.000 Ft

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 238/2022. (III. 8.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában a „közéleti
magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az
alábbi pályázatot forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás

az állandó

az állandó

megnevezése

műsor címe

műsor típusa

Molnár TV

Csornai Műsor

2022-…./2022.

25

MOLNÁR TV Kft.

közéleti
magazin

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 238/2022. (III. 8.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában a „hírműsor”
kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi
pályázatot forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás

az állandó

az állandó

megnevezése

műsor címe

műsor típusa

HÍRADÓ

hírműsor

2022-…./2022.

8

Halom Televízió Nonprofit Kft.

HALOM
TELEVÍZIÓ

Szegedi Rendezvény- és
11

Médiaközpont

Szeged Televízió

SZEGEDI
HÍRADÓ

hírműsor

Nonprofit Kft.

KANIZSA MÉDIAHÁZ
13

Kanizsa TV

Híradó

hírműsor

Kalocsai híradó

hírműsor

Nonprofit Kft.

KALOCSAI
23

VAGYONHASZNOSÍTÁSI

Kalocsa Városi

és KÖNYVVEZETŐ

Televízió

Nonprofit Kft.

10
1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu

iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás

az állandó

az állandó

megnevezése

műsor címe

műsor típusa

Vásárhelyi Televízió

Híradó

hírműsor

2022-…./2022.

Vásárhelyi Médiacentrum
33
Nonprofit Kft.

6.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 238/2022. (III. 8.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában a „kulturális
magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az
alábbi pályázatot forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:
iktatószám: MATVÁLLANDÓ

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás

az állandó

az állandó

megnevezése

műsor címe

műsor típusa

Gyöngyösi Városi TV

Nézőtér

2022-…./2022.

GYÖNGYÖSI
30

MÉDIAKÖZPONT

kulturális
magazin

NONPROFIT Kft.

7.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 238/2022. (III. 8.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában a bírálóbizottság
maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva 225.154 Ft-tal növeli a TVÁLLANDÓ2022
pályázati eljárás második fordulójában kiosztható keretösszeget.
8.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 238/2022. (III. 8.) számú döntésével a
televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda
vezetőjét, hogy
a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
b) 5 napon belül a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről szóló közleményt az Alap
honlapján hozza nyilvánosságra,
c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázat esetében – az ÁPF 14.2. és 14.4.
pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 banki napon
belül intézkedjen,
d) az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
e) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról
határidőben intézkedjen.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2022. május 11-én kelt ajánlás
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6. 253/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április
1-jén közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárás lezárása
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi
döntéseket hozta:

A Médiatanács 503/2022. (V. 31.) számú döntése: Szombathely
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
használatára 2022. április 1-jén közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárás lezárása (a pályázati eljárás
eredményének megállapítása)
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy az egy
Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára
2022. április 1-jén közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes.
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy az egy
Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára
megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.12.3.3. és 1.12.3.5. pontja alapján
a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség pályázó.
3. A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján a Szombathelyi Evangélikus
Egyházközség Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatását közösségi
médiaszolgáltatásként ismeri el.
4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Szombathelyi
Evangélikus Egyházközség pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági
szerződéskötési eljárást.
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.

A Médiatanács 504/2022. (V. 31.) számú döntése: Szombathely
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
használatára 2022. április 1-jén közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárás lezárása (frekvenciatervezésre felkérés)
1. A Médiatanács 503/2022. (V. 31.) számú határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése
és az egy Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
használatára irányuló, 2022. április 1-jén közzétett Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján
felkéri a Hivatalt a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által 2022. május 2-án benyújtott
pályázati ajánlata szerinti Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
2. A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint
határozza meg:
– a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott
telephelyen;
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–

–

a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás
fogalmának megfelelő vételkörzettel való kialakítása;
a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 30 (harminc) nap.

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
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 505/2022. (V. 31.) számú döntése: 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
A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. 2022. május 18-án érkezett kérelme alapján indult
hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdésének e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a
médiaszolgáltató a kérelmét 2022. május 25-én visszavonta.

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
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 506/2022. (V. 31.) számú döntése: a Best Radio Kft.
(Szolnok 102,4 MHz, 102,4 BEST FM) rádiós médiaszolgáltató 2022.
május 4-én érkezett kérelme alapján indult eljárás megszüntetése
A Médiatanács a Best Radio Kft. 2022. május 4-én érkezett kérelme alapján indult hatósági eljárást az
Ákr. 47. § (1) bekezdésének e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató
2022. május 19-én visszavonta a kérelmét.

9. 256/2022. A Radio Plus Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz, 91,1
RÁDIÓ 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági
szerződése módosítása iránt
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:
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A Médiatanács 507/2022. (V. 31.) számú döntése: a Radio Plus Kft.
(Nyíregyháza 91,1 MHz, 91,1 RÁDIÓ 1) rádiós médiaszolgáltató
kérelme hatósági szerződése módosítása iránt
A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató 2022. május 12-én érkezett kérelmére, az Mttv.
41. § (5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Nyíregyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

10. 257/2022. A Radio Plus Kft. (Szeged 87,9 MHz, 87,9
RÁDIÓ 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági
szerződése módosítása iránt
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 508/2022. (V. 31.) számú döntése: a Radio Plus Kft.
(Szeged 87,9 MHz, 87,9 RÁDIÓ 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme
hatósági szerződése módosítása iránt
A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató 2022. május 5-én érkezett kérelmére, az Mttv. 41. §
(5b) bekezdése alapján hozzájárul a médiaszolgáltató Szeged 87,9 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához, az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

11. 258/2022. A Match Point Official Kft. (Budapest 98,0 MHz)
rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése
módosítása iránt
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 509/2022. (V. 31.) számú döntése: a Match Point
Official Kft. (Budapest 98,0 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme
hatósági szerződése módosítása iránt
A Médiatanács az előterjesztés I. számú mellékleteként csatolt egységes szerkezetű hatósági
szerződésmódosítás elfogadásával, a Match Point Official Kft. kérelmében foglaltaknak megfelelően, a
döntés napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára
vonatkozó hatósági szerződésének 5.2.és 5.4. pontjának módosításához, emellett kezdeményezi a
médiaszolgáltató hatósági szerződése V. fejezetének módosítását.
A Médiatanács döntéséről az előterjesztés II. számú mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a
médiaszolgáltatót.
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12. 259/2022. A 2022. évi nyári (június 1. - augusztus 31.) és
őszi (szeptember 1. - november 30.) időszakban bejelentett
műsorterv-módosítási kérelmek
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi belső
döntést hozta:

A Médiatanács 2/2022. (V. 31.) számú belső döntése: a 2022. évi
nyári (június 1. - augusztus 31.) és őszi (szeptember 1. - november
30.) időszakban bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek
A Médiatanács hozzájárul ahhoz, hogy azok a médiaszolgáltatók, amelyek a 2022. június 1. és
november 30. közötti időszakra eső nyári karbantartási munkálatokra, illetve a nyári és az őszi ünnepés emléknapokra tekintettel ideiglenes műsorterv-módosítási kérelmet nyújtanak be – amennyiben
törvényi kötelezettségeiknek eleget tesznek, és a műsorterv-módosítást megfelelően bejelentik,
továbbá, ha a kért módosítással érintett időtartamnem haladja meg a 14 (tizennégy) napot –
eltérhetnek a hatósági szerződésben rögzített műsortervüktől.
A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a médiaszolgáltatók nyári műsorterv-módosítási kérelmeit,
illetve a nyári és az őszi ünnep- és emléknapokra tekintettel benyújtott kérelmeit megválaszolja, és az
adatmódosítást a nyilvántartásban rögzítse.

13. 260/2022. A Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott Metropol
elnevezésű nyomtatott sajtótermékben 2021. augusztus 25én 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]
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjai részletesen megvitatták
az előterjesztésben foglaltakat. Előadták, hogy álláspontjuk szerint indokolt lenne a Mediaworks
Hungary Zrt. médiatartalom-szolgáltatóval szemben indítandó közigazgatási hatósági eljárás
kiterjesztése az Smtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Erre való tekintettel indítványozták az
előterjesztésben szereplő döntési javaslat módosítását. Ezt követően Dr. Koltay András a módosított
döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú
igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta:

A Médiatanács 510/2022. (V. 31.) számú döntése: 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
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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. 14. § (2) és a 17. § (2) bekezdések vélelmezett megsértése]
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást
indít a Mediaworks Hungary Zrt. médiatartalom-szolgáltatóval szemben az Smtv. 14. § (2) és a 17. §
(2) bekezdés vélelmezett megsértése tárgyában a 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 cikkek miatt, és kötelezi, hogy terjessze elő a nyilatkozatát az
üggyel kapcsolatban.

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]
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 511/2022. (V. 31.) számú döntése: a HírTV Zrt. által
üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű,
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2022. március-áprilisban
sugárzott „Választás 2022” című társadalmi célú hirdetés hatósági
ellenőrzése [az Mttv. 32. § (4) bekezdés vélelmezett megsértése]
A Médiatanács a mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a HírTV Zrt.-vel
szemben az Mttv. 32. § (4) bekezdésének vélelmezett megsértése tárgyában, a Hír TV állandó
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. március 29. és április 3. között összesen 91 alkalommal
sugárzott „Választás 2022” című társadalmi célú reklámmal összefüggésben, és kötelezi a
Médiaszolgáltatót, hogy 10 napon belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.
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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]
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 512/2022. (V. 31.) számú döntése: 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]
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az Echo Penisola Kft. médiaszolgáltatóval
szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Rádió 1 Part állandó
megnevezésű helyi vételkörzetű (Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós
médiaszolgáltatás 2022. március 31-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint
kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.

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]
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 513/2022. (V. 31.) számú döntése: 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
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vételkörzetű (Kiskunmajsa 88,2 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós
médiaszolgáltatásban]
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. §
(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 88,2 Rádió 1 állandó megnevezésű
helyi vételkörzetű (Kiskunmajsa 88,2 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2022.
március 1-jei adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a
Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.

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]
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 514/2022. (V. 31.) számú döntése: 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]
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Rádió 8 Körmend Kft. médiaszolgáltatóval
szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Körmend FM állandó
megnevezésű helyi vételkörzetű (Körmend 99,8 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós
médiaszolgáltatás 2022. február 4-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint
kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.
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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]
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 515/2022. (V. 31.) számú döntése: 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]
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az Auris Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. §
(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 88.7 MHz, 89.2 MHz Rádió 1 állandó
megnevezésű, helyi vételkörzetű (Tiszafüred 88,7 MHz + Abádszalók 89,2 MHz) kereskedelmi jellegű
médiaszolgáltatás 2022. március 21-i adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint
kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.

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]
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 516/2022. (V. 31.) számú döntése: 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]
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A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az LBK Rock Kft.-vel (a továbbiakban:
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett FM 103.9 – A ROCK állandó
megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 103,9 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós
médiaszolgáltatás 2022. április 18-24. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés
vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel
kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.

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
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:

A Médiatanács 517/2022. (V. 31.) számú döntése: 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
A Médiatanács a hatósági ellenőrzés eredménye alapján nem továbbítja a bejelentést a holland
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA (CVDM) társhatóságnak, e döntéséről az Mttv. 145. § (3)
bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.

21. E-33/2022. A látássérültek médiabefogadását segítő
audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) bekezdése
alapján (2022. I. negyedév)
Mádl András ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett.
Dr. Koltay András az ülést 10 óra 56 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. június
7. 10 óra.
Budapest, 2022. június 1.

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Lipták Eszter s. k.
Dr. Koltay András s.k.
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