
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 42. heti 

ülésének napirendjére 

2022. október 18. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések és tájékoztatók 

Előterjesztés/tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-73/2022. Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) 

létrehozása különböző díszletek gyártása, helyszínre szállítása, 

installálása és javítása az MTVA részére tárgyú közbeszerzési 

eljárás indításának előzetes jóváhagyása 

 

2. MTVA-74/2022. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 2022. III. 

negyedévi tevékenységéről 

 

3. MTVA-75/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

szeptember havi pénzügyi jelentése 

 

4. 475/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 

2022. évi költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló 

beszámolója 

 

5. E-59/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. 

szeptember) 

 

6. 459/2022. A Békéscsaba 98,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

7. 460/2022. A Szombathely 97,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
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Előterjesztés/tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

8. 461/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2022. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívásra 2022. 

október 3-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

9. 476/2022. A Karcag 93,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. szeptember 9-én közzétett pályázati felhívásra 

2022. október 10-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

10. 462/2022. A Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. július 27-én közzétett pályázati felhívásra 

2022. szeptember 5-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi 

vizsgálata 

 

11. 463/2022. A Rádió TOP Kft. (Kazincbarcika 88,8 MHz – 88,8 

Rádió 1) helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

 

12. 464/2022. A TV2 kérelme audiovizuális médiaszolgáltatásban 

közzétenni kívánt közlemény minősítésével kapcsolatban [Mttv. 

32. § (8) bekezdése] 

 

13. 465/2022. A Szentendrei Médiaközpont Kft. által üzemeltetett TV 

Szentendre állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi 

jellegű médiaszolgáltatás 2022. július 4-10. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] – előzmény: 418/2022. 

számú előterjesztés 

 

14. 466/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi műsorainak hatósági 

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

megsértése a Zselici Forrás Kft. által üzemeltetett Rádió Most 

Kaposvár állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Kaposvár 91,2 

MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – 

előzmény: 368/2022. számú előterjesztés 

 

15. 467/2022. Az LBK Base Kft. által üzemeltetett Base FM állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Budapest 96,4 MHz), 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. június 27. - július 3. 

közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

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

megsértése] – előzmény: 434/2022. számú előterjesztés 
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Előterjesztés/tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

16. 468/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. augusztusi műsorainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a Baja Hangja Kft. által 

üzemeltetett Bajai Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Baja 89,8 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

17. 469/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. július hónapban sugárzott 

műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésének vélelmezett megsértése az Alföld Kapuja Rádió Kft. 

által üzemeltetett Cegléd Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Cegléd 92,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

18. 470/2022. A Jazz Televízió Kft. által üzemeltetett Jazz TV állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. szeptember 20-26. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [a BJ/7383-7/2022. számú hatósági határozat t) és 

u) pontjaiban foglaltak vélelmezett megsértése] 

 

19. 471/2022. A Szabadi Attila egyéni vállalkozó által üzemeltetett 

Régió Plusz Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2022. szeptember 5-11. 

közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 32. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 33. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése] 

 

20. 472/2022. A Ctrl-T Creative Zrt. által kiadott kontra.hu elnevezésű 

internetes sajtótermékben 2022. augusztus 9-én megjelent 

tartalmat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 19. § (2) és 20. § (7) 

bekezdések érvényesülésének vizsgálata] 

 

21. 473/2022. Az AMC Networks Central Europe s.r.o 

médiaszolgáltató által üzemeltetett Spektrum Home (Hungary) 

állandó megnevezésű, cseh joghatóság alá tartozó 

médiaszolgáltatáson 2022. szeptember 10-én, 18 órai kezdettel 

közreadott „A célratörő kertész” című műsorszám bejelentés 

alapján történő vizsgálata 
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Előterjesztés/tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

22. 474/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL 

médiaszolgáltató által üzemeltetett Mozi+ állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 29-én 20 óra 58 perces 

kezdettel sugárzott „Kiéhezettek” című műsorszám bejelentés 

alapján történő vizsgálata 

 

23. 458/2022. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi 

televíziók műsoraiban (2022. I. félév) 

 

24. T-16/2022. Az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 

fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető 

műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/12203-4/2022. számú hivatali határozattal 

szemben 

 

Budapest, 2022. október 17. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


