
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 27. heti 

ülésének napirendjére 

2022. július 5. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-51/2022. Kérelem az „MTVA földgáz beszerzés 2022/2023” 

tárgyú közbeszerzési eljárás indításának előzetes jóváhagyására 

 

2. MTVA-48/2022. Az MTVA Kunigunda útja telephelyen felújítandó 

televíziós adáskijátszó rendszer médiatechnikai és 

médiainformatikai eszközeinek a beszerzése tárgyú közbeszerzési 

eljárások indításának előzetes jóváhagyása 

 

3. MTVA-49/2022. Az MTVA Kunigunda útja telephelyen felújítandó 

televízió stúdió médiatechnikai és médiainformatikai eszközeinek a 

beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások indításának előzetes 

jóváhagyása 

 

4. MTVA-45/2022. Pályázati felhívás kibocsátása a magyarországi 

közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 

médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának 

biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2022. évi vissza 

nem térítendő támogatására (KMUSZ2022) 

 

5. 312/2022. A Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 301/2022. Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2022. 

március 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Mária Rádió Frekvencia Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

7. 302/2022. A TV2 Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 

rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 

lefolytatása érdekében megindított hatósági ellenőrzési eljárás 

lezárása 

 

8. 303/2022. Az M-RTL Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló 

erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló 

eljárás lefolytatása érdekében megindított hatósági ellenőrzési 

eljárás lezárása 

 

9. 313/2022. Az AERIEL Kft. (Budapest 92,1 MHz - Klasszik Rádió) 

és a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz - 90,9 

JAZZY RÁDIÓ) rádiós médiaszolgáltatókkal szemben 2022. május 

3-án indult hatósági eljárások lezárása 

 

10. 304/2022. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. április 18-án 18:50 és 

19:55 óra között sugárzott „Sisi (1. évad 4. rész)” című 

műsorszámot kifogásoló bejelentések [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának megsértése] 

– előzmény: 221/2022. számú előterjesztés 

 

11. 305/2022. 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] – előzmény: 263/2022. számú előterjesztés 

 

12. 306/2022. 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 megsértése] – előzmény: 234/2022. számú 

előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

13. 307/2022. A Roma Rádió Kft. által üzemeltetett Rádió Dikh állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Budapest 100,3 MHz), 

közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. május 9-15. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdés vélelmezett megsértése] 

 

14. 308/2022. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti 

TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. december 

22-én 22:06:00-22:51:55 között sugárzott „Pesti galeri” című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és 17. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

15. 309/2022. A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett RETRO Rádió 

állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

rádiós médiaszolgáltatáson 2022. május 16-án 06:00 és 10:00 óra 

között sugárzott „Bochkor” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

16. 310/2022. Az LBK Base Kft. Base FM állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 

2022. május 27-én 7 óra 44 perctől sugárzott „What’s The 

Difference” című zeneszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének 

vizsgálata] 

 

17. 311/2022. A Discovery Communications Benelux B.V. 

médiaszolgáltató által üzemeltetett lnvestigation Discovery állandó 

megnevezésű, holland joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás 

2022. április 25-én, 26-án, valamint május 6-án, 7-én, 13-án és 22-

én sugárzott műsorainak bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-40/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. június 

hónapban 
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Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

2. E-41/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. június 

hónapban 

 

Budapest, 2022. július 4. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


