
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 26. heti 

ülésének napirendjére 

2022. június 28. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-46/2022. Az MTVA Kunigunda útja telephelyen 

amortizációs csere keretében stúdió kameraláncok beszerzése 

tárgyú közbeszerzési eljárás indításának előzetes jóváhagyása 

 

2. MTVA-47/2022. Az MTVA műsorrács menedzsment – 

csatornamenedzsment szoftver licenceinek, verziófrissítésének, 

verziókövetésének és támogatásának a beszerzése tárgyú 

közbeszerzési eljárás indításának előzetes jóváhagyása 

 

3. 297/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

4. 300/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április 14-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

 

5. 298/2022. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és 

közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 

2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

 

6. 299/2022. Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti 

vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatást 

nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségének teljesítése 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 295/2022. 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 [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 235/2022. számú 

előterjesztés 

 

8. 286/2022. 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 megsértése] – előzmény: 261/2022. számú 

előterjesztés 

 

9. 287/2022. Az LBK Rock Kft. által üzemeltetett FM 103.9 – A ROCK 

állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 103,9 MHz) 

kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. április 

18-24. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

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

rendelkezés megsértése] – előzmény: 266/2022. számú 

előterjesztés 

 

10. 288/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 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] – előzmény: 

265/2022. számú előterjesztés 

 

11. 289/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári adásainak hatósági 

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

vizsgálata a Radio Plus Kft. által üzemeltetett 101,7 Rádió 1 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Gyöngyös 101,7 MHz) 

kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatáson] – előzmény: 

187/2022. számú előterjesztés 

 

12. 290/2022. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által 

üzemeltetett Mustár Rádió állandó megnevezésű, helyi 

vételkörzetű (Nyíregyháza 89,6 MHz), kisközösségi jellegű 

médiaszolgáltatás 2022. április 4-10. közötti 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 

13. 291/2022. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti 

TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi 

jellegű médiaszolgáltatáson 2022. május 8-án 12 órától sugárzott 

„Politikai hobbista” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 

Smtv. 14. § (1) bekezdés és a klasszifikációs rendelkezések 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

14. 292/2022. Az Azonnali Média Kft. által üzemeltetett AZONNALI.HU 

elnevezésű internetes sajtótermékben 2019. augusztus 15-én 

megjelent „Így fog kinézni Magyarország 2034-ben, ha nem lépünk 

valamit” és az olkt.net elnevezésű internetes oldalon 2022. január 

1-jén közölt „Demográfiai katasztrófa. 2030-ra többen lesznek a 

cigány származásúak, hiába magyarkodnak a magyarok” című 

cikkeket kifogásoló beadvány 

 

15. 296/2022. Az FM4 Rádió Kft. által üzemeltetett Mária Rádió 

(Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz) 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. május 18-án 8 

óra 27 perckor sugárzott „Otthon a családban” című műsorszámot 

kifogásoló bejelentések [a klasszifikációs rendelkezések 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

16. 293/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL 

médiaszolgáltató által üzemeltetett SuperTV2 állandó 

megnevezésű, román joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás 

által 2022. május 1-jén 16 óra 45 perces kezdettel sugárzott 

„Alkonyat – Hajnalhasadás II.” című műsorszám bejelentés alapján 

történő vizsgálata 

 

17. 294/2022. A magyar rádiók zenei repertoárja és a zenei toplisták 

2021-ben a médiaszolgáltatók adatai alapján 

 

18. T-12/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói 

tisztségére történő új jelölésről 

 

19. B-6/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2022. május) 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-38/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. május)  
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Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

2. E-39/2022. A román CONSILIUL NATIONAL AL 

AUDIOVIZUALULUI médiahatóságnak az SC CEE 

BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett 

FEM3 állandó megnevezésű, román joghatóság alá tartozó 

médiaszolgáltatás által 2022. február 19-én 19 órai kezdettel 

sugárzott „Szépítészek” című műsorszámmal kapcsolatos 

tájékoztató levele 

 

Budapest, 2022. június 27. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


