
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 37. heti 

ülésének napirendjére 

2022. szeptember 13. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 407/2022. Felkérés a Mór 92,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 

 

2. 408/2022. Felkérés a Pápa 90,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 

 

3. 409/2022. Felkérés a Sárvár 95,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

4. 410/2022. Felkérés a Celldömölk 92,5 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

5. 411/2022. Felkérés Vác telephelyű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

6. 414/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

 

7. 415/2022. A Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

8. 416/2022. A Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

9. 412/2022. A Győr 100,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

10. 413/2022. 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 

 

11. 399/2022. A bejelentés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. májusi adásainak hatósági ellenőrzése [a 

BJ/12041-3/2019. számú hatósági határozat t) és v) pontjaiban 

foglaltak megsértése a Sárisápi Bányász Sportegyesület által 

üzemeltetett Sárisáp Televízió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson] - előzmény: 315/2022. számú előterjesztés 

 

12. 400/2022. 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 megsértése] - előzmény: 356/2022. 

számú előterjesztés 

 

13. 401/2022. 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 megsértése] - 

előzmény: 358/2022. számú előterjesztés 

 

14. 402/2022. 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 - előzmény: 

355/2022. számú előterjesztés 

 

15. 403/2022. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközösség által 

üzemeltetett CREDO RÁDIÓ állandó megnevezésű, kisközösségi 

(Szombathely 98,8 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2022. június 27. 

- július 3. közötti időszakban sugárzott műsorának hatósági 

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

bekezdésének vélelmezett megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

16. 404/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2022. augusztus 9-én 15 óra 40 perctől sugárzott "Fazilet asszony 

és lányai" című műsorszám korhatári besorolását kifogásoló 

bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) 

pont érvényesülésének vizsgálata] 

 

17. 405/2022. A https://boraszatisegedanyagok.hu elnevezésű 

internetes oldalon megjelent tartalommal kapcsolatos bejelentés 

 

18. 406/2022. A holland joghatóság alá tartozó VIMN NETHERLANDS 

B.V. médiaszolgáltató által üzemeltetett Nick Toons (Hungary) 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. július 25-én 

14:00 és 14:25 között sugárzott "Itt van Póni" című műsorszám 

bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

Tájékoztató 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-54/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. augusztus)  

Budapest, 2022. szeptember 12. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 
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