
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 40. heti 

ülésének napirendjére 

2022. október 3. (hétfő) 

Kezdési időpont: 13 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 444/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

2. 446/2022. A Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Tilos Kulturális Alapítvány vonatkozásában megindított 

hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

3. 445/2022. A Baja Hangja Kft. (Baja 89,8 MHz – Bajai Rádió) 

hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme 

 

4. 440/2022. 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 megsértése] – előzmény: 

387/2022. számú előterjesztés 

 

5. 441/2022. A Balaton Rádió Kft. által üzemeltetett Balaton Rádió 

állandó megnevezésű kisközösségi (Siófok-Fokihegy 88,7 MHz) 

rádiós médiaszolgáltatás 2022. július 4-10. közötti időszakban 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésének és a 66. § (4) 

bekezdése g) pontjának vélelmezett megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 442/2022. A Csokonai Nonprofit Kft. által üzemeltetett XV TV 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. augusztus 29. - szeptember 

4. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [a BJ/5402-3/2022. számú hatósági határozat p), r) 

és u) pontjaiban foglaltak vélelmezett megsértése] 

 

7. 443/2022. A román joghatóság alá tartozó SC CEE 

BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett 

Prime állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson a TV2 Zrt. által 

üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2022. augusztus 27-én 18 órakor sugárzott „Tények” című és a 

Prime állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. 

szeptember 2-án 21:00 és 22:05 óra között sugárzott „Dr. 

Balthazar” című műsorszámok 2022. augusztus 27-én közzétett 

műsorelőzeteseinek bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

8. 439/2022. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel 

rendelkező televízióknál (2022. január 1. - június 30.) 

 

Tájékoztató 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-55/2022. A holland médiahatóságnak a Discovery 

Communications Benelux B.V. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

ID - Investigation Discovery (Hungary) állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatás 2022. április 25-én, 26-án, valamint május 6-án, 

7-én, 13-án és 22-én sugárzott műsorával kapcsolatos tájékoztató 

levele 

 

Budapest, 2022. október 3. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


