
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 36. heti 

ülésének napirendjére 

2022. szeptember 6. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-63/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás második fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-64/2022. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2022 

pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárása 

 

3. MTVA-65/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Iroda 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2022. május 1. 

– 2022. július 31.) 

 

4. 392/2022. Felkérés a Kazincbarcika 95,9 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

5. 393/2022. Felkérés az Ózd 99,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 

 

6. 394/2022. Felkérés a Tiszaújváros 89,6 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

7. 395/2022. A Karcag 93,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

8. 396/2022. A Miskolc 101,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 



 

2 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

9. 398/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. július 22-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás lezárása 

 

10. 397/2022. A Katolikus Rádió Zrt. 2021. évi kvótakötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárás lezárása 

 

11. 382/2022. 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 megsértése] - előzmény: 

290/2022. számú előterjesztés 

 

12. 383/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. májusi műsorainak hatósági 

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

megsértése a Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett FM 

95 – Rádió 1 Debrecen (Debrecen 95,0 MHz) állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] - előzmény: 334/2022. számú előterjesztés 

 

13. 384/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. májusi műsorainak hatósági 

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

megsértése a KAPUKOM Kft. által üzemeltetett Rábaköz Rádió 

FM94,5 (Kapuvár 94,5 MHz) állandó megnevezésű, helyi 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] - 

előzmény: 335/2022. számú előterjesztés 

 

14. 385/2022. 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 megsértése] - 

előzmény: 337/2022. számú előterjesztés 

 

15. 386/2022. Az Oxygen TV Kft. által üzemeltetett Oxygen TV állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. július 1-7. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 

BJ/32573-4/2019. számú hatósági határozat o), r), s) és t) 

pontjában foglaltak vélelmezett megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

16. 387/2022. A Turul Média Kft. által üzemeltetett Forrás Rádió 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Tatabánya 97,8 MHz + 

Komárom 90,5 MHz + Esztergom 98,1 MHz), kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2022. június 20-26. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 

17. 388/2022. Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV állandó 

megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2022. június 17-i műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pont vélelmezett 

megsértése] 

 

18. 389/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2022. június 29-én és 30-án 19 óra 47 perctől sugárzott "A hegyi 

doktor - Újra rendel (Békében 1. rész)" és "A hegyi doktor - Újra 

rendel (Békében 2. rész)" című műsorszám hatósági ellenőrzése 

[a klasszifikációs szabályok érvényesülésének vizsgálata] 

 

19. 390/2022. A Netflix International B.V. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett Netflix (HU) állandó megnevezésű lekérhető 

médiaszolgáltatáson elérhető „Jurassic World: Krétakori tábor" 

című műsorszám ötödik évad "A mag" című epizódjának 

bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

20. 391/2022. Az HBO Europe s.r.o médiaszolgáltató által üzemeltetett 

HBO MAX (Hungary) állandó megnevezésű lekérhető 

médiaszolgáltatáson elérhető "A fehér lótusz" című műsorszám 1. 

és 4. epizódjának bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

21. 381/2022. A nyomtatott sajtótermékek terjesztése és online 

megjelenése 2021-ben 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-51/2022. A látássérültek médiabefogadását segítő audionarráció 

ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) bekezdése alapján (2022. II. 

negyedév) 

 

2. E-52/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. július és 

augusztus hónapban 
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Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

3. E-53/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. július és 

augusztus hónapban 

 

Budapest, 2022. szeptember 5. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


