
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 30. heti 

ülésének napirendjére 

2022. július 26. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-59/2022. A KMUSZ2021 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított RTV. Szekszárd Kft. méltányossági 

kérelme 

 

2. 339/2022. Felkérés a Békéscsaba 98,4 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

3. 340/2022. Felkérés a Zalaegerszeg 95,8 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

4. 341/2022. Felkérés a Zalaegerszeg 95,1 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

5. 342/2022. Felkérés a Szombathely 97,7 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

6. 343/2022. Felkérés a Veszprém 103,1 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

7. 344/2022. A Favorit Masters Kft. (Sláger FM) Budapest 95,8 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 

kapcsolatos kezdeményezése 

 

8. 345/2022. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Mária Rádió Nefelejcs) 

Komárom 88,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

9. 346/2022. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Mária Rádió Tulipán) 

Monor 106,3 MHz + Gyál 98,9 MHz + Dabas 97,5 MHz + Pécel 

91,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

 

10. 347/2022. A KAPUKOM Kft. (Kapuvár 94,5 MHz) rádiós 

médiaszolgáltató adataiban bekövetkezett változás 

 

11. 348/2022. F. B. Mttv. 65. § (1) bekezdés szerinti kérelme  

12. 349/2022. Korlátos erőforrást használó lineáris rádiós 

médiaszolgáltatók 2021. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 

vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárások lezárása - II. 

 

13. 350/2022. A műsorkvóta-kötelezett lineáris rádiós 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

vizsgálata (2022. január 1. - május 31.) 

 

14. 351/2022. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

vizsgálata (2022. január 1. - május 31.) 

 

15. 352/2022. 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) bekezdés 

megsértése; az Smtv. 14. § (2) bekezdés érvényesülésének 

vizsgálata] – előzmény: 260/2022. számú előterjesztés 

 

16. 353/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 89,5 MHz + 

Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz) kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2022. március 7-13. közötti 

időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

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

rendelkezés megsértése] – előzmény: 268/2022. számú 

előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

17. 354/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak hatósági 

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

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] – előzmény: 262/2022. számú előterjesztés 

 

18. 355/2022. A VÁROS-KÉP NONPROFIT Kft. által üzemeltetett 

Nyíregyházi Városi Televízió állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatás 2022. június 1-7. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/15355-

6/2020. számú hatósági határozat t) pontjában foglaltak 

vélelmezett megsértése] 

 

19. 356/2022. A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett 

Makói Városi Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. 

június 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [a BJ/6191-4/2021. számú hatósági határozat 

r) és s) pontjaiban foglaltak vélelmezett megsértése] 

 

20. 357/2022. Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV állandó 

megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2022. május 25-31. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének, valamint az Mttv. 

31. § (1) bekezdés b) pontjának és (2) bekezdésének vélelmezett 

megsértése] 

 

21. 358/2022. A HírTV ZRt. által üzemeltetett Hír TV állandó 

megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2022. április 24-30. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 

BJ/34049-2/2019. számú hatósági határozat d) pontjában 

foglaltak, valamint az Mttv. 31. § (2) bekezdésében és a 31. § (1) 

bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése] 

 

22. 359/2022. Internetes közönségmérési adatok (2022. II. negyedév)  

23. T-14/2022. A TV2 Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 

fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető 

műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/9485-6/2022. számú hivatali határozattal szemben 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

24. B-7/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2022. június) 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-44/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. június)  

2. E-45/2022. A Média- és Hírközlési Biztos 2022. II. negyedévi 

beszámolója a médiatartalom-szolgáltatásokat érintő ügyekről 

 

3. E-46/2022. Tájékoztató a földfelszíni rádiós médiaszolgáltatók 

cégadataiban bekövetkezett változásokról (2022. február - 2022. 

július) 

 

4. E-47/2022. Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti 

vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatást 

nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó beszámolója 

 

5. E-48/2022. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és 

közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 

2021. évre vonatkozó beszámolója 

 

Budapest, 2022. július 25. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


