
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 35. heti 

ülésének napirendjére 
2022. augusztus 30. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma Információ  
a Médiatanács részére 

1. MTVA-60/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap 2022. év I-VI. havi beszámolója 

 

2. MTVA-61/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap 2023. évi költségvetése 

 

3. MTVA-62/2022. Kérelem az „MTVA földgáz beszerzés 2022/2023” 
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötéséhez 
történő hozzájárulásra 

 

4. 360/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 
2023. évi költségvetésének tervezete 

 

5. 371/2022. A Debrecen 94,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

6. 378/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

7. 372/2022. A Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2022. 
július 6-án közzétett pályázati felhívásra 2022. augusztus 15-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma Információ  
a Médiatanács részére 

8. 380/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2022. július 22-én közzétett pályázati felhívásra 
2022. augusztus 22-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

9. 373/2022. A Match Point Official Kft. (Budapest 98,0 MHz) rádiós 
médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének 
halasztása és az Mttv. 41. § (5b) bekezdése alapján a hatósági 
szerződésének módosítása iránt 

 

10. 374/2022. A Közösségi Rádiózásért Egyesület (Spirit FM, 
Budapest 92,9 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági 
szerződése módosítása iránt 

 

11. 375/2022. A HUNICOM STÚDIÓ Kft. (Budaörs Rádió, Budaörs 
104,8 MHz) rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésmódosítás 
iránti kérelme és az adataiban bekövetkezett változások 
átvezetése 

 

12. 379/2022. A Katolikus Rádió Zrt. beadványa a Médiatanács 
676/2022. (VII. 26.) számú határozatával kapcsolatban 

 

13. 376/2022. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és 
közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 
2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 
tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 

14. 377/2022. Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti 
vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatást 
nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyban indított hatósági eljárások 
lezárása 

 

15. 361/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 
médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése 
a Pannon-Sopron Kft. által üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 MHz 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Sopron 94,1 MHz) 
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 241/2022. számú előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma Információ  
a Médiatanács részére 

16. 362/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése a Dél-alföldi Média Centrum Kft. által üzemeltetett 
Rádió 7 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 
MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] – 
előzmény: 317/2022. számú előterjesztés 

 

17. 363/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi műsorainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) és a 32. § (4) bekezdés 
megsértése a Megafon Rádió Kft. által üzemeltetett Megafon 
(Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi 
jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 
319/2022. számú előterjesztés 

 

18. 364/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi műsorainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdés megsértése a 
PENTAFON Kft. által üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 
MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 
médiaszolgáltatásban] – előzmény: 316/2022. számú előterjesztés 

 

19. 365/2022. 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 megsértése] – előzmény: 307/2022. 
számú előterjesztés 

 

20. 366/2022. A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Ozone TV 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 8-14. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [a BJ/19767-9/2020. számú hatósági határozat d), 
r), t) és u) pontjaiban foglaltak vélelmezett megsértése] 

 

21. 367/2022. A Campus Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 
Campus Rádió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű 
(Debrecen 90,0 MHz), közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. 
június 20-26. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. 
§ (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma Információ  
a Médiatanács részére 

22. 368/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi műsorainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése a Zselici Forrás Kft. által üzemeltetett 
Rádió Most Kaposvár állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

 

23. 369/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi műsorainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 
által üzemeltetett EGERSZEG RÁDIÓ állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Zalaegerszeg 95,1 MHz) kereskedelmi jellegű 
lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 

 

24. 370/2022. A Nagy Sándor által kiadott Debreceni Nap elnevezésű 
internetes sajtótermékben 2022. július 19-én megjelent cikket 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

 

25. B-8/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 
(2022. július) 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma Információ  
a Médiatanács részére 

1. E-49/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. július) 
 

2. E-50/2022. A holland Commissariaat voor de media 
médiahatóságnak a CEE Thematics B.V. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett Viasat Film állandó megnevezésű, holland joghatóság 
alá tartozó médiaszolgáltatás által 2022. április 28-án 16:48 
perces, valamint 2022. április 29-én 13:28 perces kezdettel 
sugárzott „Közelebb” című műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató 
levele 

 

Budapest, 2022. augusztus 29. 

Dr. Koltay András s.k. 
elnök 
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