
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 43. heti 

ülésének napirendjére 

2022. október 25. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 487/2022. A Vác 91,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

2. 488/2022. A Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

3. 489/2022. A Debrecen 94,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívásra 

2022. október 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 490/2022. Az LBK Base Kft. (Budapest 96,4 MHz – BASE FM) 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató Mttv. 63. § (10) 

bekezdése alapján benyújtott kérelme 

 

5. 491/2022. Az LBK Rock Kft. (Budapest 103,9 MHz – FM 103.9 - A 

ROCK) körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató Mttv. 63. § 

(10) bekezdése alapján benyújtott kérelme 

 

6. 492/2022. A Radio Plus Kft. (Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 

102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz – RÁDIÓ 1) körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató Mttv. 63. § (10) bekezdése 

alapján benyújtott kérelme 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 493/2022. A Best Radio Kft. (Budapest 99,5 MHz – BEST FM) 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató Mttv. 63. § (10) 

bekezdése alapján benyújtott kérelme 

 

8. 494/2022. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) országos 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató Mttv. 63. § (10) bekezdése 

alapján benyújtott kérelme 

 

9. 477/2022. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti 

TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatáson 2021. 

december 22-én 22:06:00-22:51:55 között sugárzott „Pesti galeri” 

című műsorszámot, valamint az általa üzemeltetett, a 

www.pestitv.pestisracok.hu weboldalon működő Pesti TV állandó 

megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson közzétett „Pesti 

galeri” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) 

és 17. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] – 

előzmény: 308/2022. számú előterjesztés 

 

10. 478/2022. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett 

ALPHA RÁDIÓ állandó megnevezésű kisközösségi 

(Székesfehérvár 88,9 MHz) lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. 

május 2-8. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) 

bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében 

foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 318/2022. számú 

előterjesztés 

 

11. 479/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júniusi műsorainak hatósági 

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

megsértése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. által 

üzemeltetett EGERSZEG RÁDIÓ állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Zalaegerszeg 95,1 MHz) kereskedelmi jellegű 

lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 369/2022. 

számú előterjesztés 

 

12. 480/2022. 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 megsértése] – előzmény: 386/2022. számú 

előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

13. 481/2022. 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 megsértése] – előzmény: 442/2022. 

számú előterjesztés 

 

14. 482/2022. 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) pontjának 

érvényesülése] 

 

15. 483/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. augusztusi adásainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett 

Zalaegerszeg 88,9 MHz, kereskedelmi jellegű, 88,9 – BestFM 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

 

16. 484/2022. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 2022. 

szeptember 9-én 6 óra 13 perctől sugárzott Balázsék című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv.14. § (1) bekezdés és 

a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

17. 485/2022. A holland joghatóság alá tartozó VIMN NETHERLANDS 

B.V. médiaszolgáltató által üzemeltetett Nick Junior állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson sugárzott „Mancs őrjárat” című 

műsorszám epizódjait megelőzően közzétett médiatartalmak 

bejelentések alapján történő vizsgálata 

 

18. 486/2022. Internetes közönségmérési adatok (2022. III. negyedév)  

19. B-10/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2022. szeptember) 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-60/2022. Tájékoztató a 2022. július 1-jétől 2022. szeptember 30-

ig kiadmányozott hivatali döntésekről 
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Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

2. E-61/2022. A Média- és Hírközlési Biztos 2022. III. negyedévi 

beszámolója a médiatartalom-szolgáltatásokat érintő ügyekről 

 

3. E-62/2022. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

Budapest, 2022. október 24. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


