
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 29. heti 

ülésének napirendjére 

2022. július 19. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-56/2022. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a TV2 

Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársasággal létrejött 

keretmegállapodás I.5. pontjában meghatározott – 2021. évre 

vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 

 

2. MTVA-57/2022. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 2022. II. 

negyedévi tevékenységéről 

 

3. MTVA-58/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

június havi pénzügyi jelentése 

 

4. 326/2022. A Győr 100,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

5. 327/2022. A Miskolc 101,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

6. 328/2022. A Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

7. 338/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

8. 329/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április 14-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Actor Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 

 

9. 330/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Közösségi Rádiózásért Egyesület vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

10. 331/2022. G. N. A. Mttv. 65. § (1) bekezdés szerinti kérelme  

11. 332/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. februári műsorainak hatósági 

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

megsértése a Rádió 8 Körmend Kft. által üzemeltetett Körmend 

FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Körmend 99,8 MHz) 

kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – 

előzmény: 264/2022. számú előterjesztés 

 

12. 333/2022. A TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv 

állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű 

lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. február 5-én 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 10. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértése] – előzmény: 208/2022. számú 

előterjesztés 

 

13. 334/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. májusi műsorainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése a Médiacentrum Debrecen Kft. által 

üzemeltetett FM 95 – Rádió 1 Debrecen (Debrecen 95,0 MHz) 

állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

rádiós médiaszolgáltatásban] 

 

14. 335/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. májusi műsorainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése a KAPUKOM Kft. által üzemeltetett 

Rábaköz Rádió FM94,5 (Kapuvár 94,5 MHz) állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

15. 336/2022. A Gong Rádió Kft. által üzemeltetett Gong FM állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Kecskemét 96,5 MHz + 

Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz + Csongrád 87,6 MHz), 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. május 23-29. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

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

megsértése] 

 

16. 337/2022. A Xeropress Bt. által üzemeltetett Körös Televízió 

Szarvas állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi 

jellegű médiaszolgáltatás 2022. június 20-26. közötti műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) 

bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-42/2022. Tájékoztató a 2022. április 30-tól 2022. június 30-ig 

kiadmányozott hivatali döntésekről 

 

2. E-43/2022. A román CONSILIUL NATIONAL AL 

AUDIOVIZUALULUI médiahatóságnak az SC CEE 

BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett 

SuperTV2 állandó megnevezésű, román joghatóság alá tartozó 

médiaszolgáltatás által 2022. április 2-án 19 órai kezdettel 

sugárzott „Kertvárosi kommandó” című műsorszámmal 

kapcsolatos tájékoztató levele 

 

Budapest, 2022. július 18. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


