
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 45. heti 

ülésének napirendjére 

2022. november 8. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 495/2022. A Mór 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

2. 496/2022. A Pápa 90,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

3. 497/2022. A Miskolc 101,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 

2022. október 17-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 511/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2022. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

 

5. 498/2022. A Karcag 93,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2022. szeptember 9-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 499/2022. A Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Mária Rádió Frekvencia Kft. vonatkozásában megindított 

hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

7. 500/2022. A Karc FM Média Kft. (Budapest 95,3 MHz + 

Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + 

Dunaújváros 99,1 MHz – KARC FM) hatósági szerződésmódosítás 

iránti kérelme 

 

8. 502/2022. Az országos médiaszolgáltatások 2022. augusztusi 

műsorainak ellenőrzése – a TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 

megnevezésű, országos, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 

2022. augusztus 2-i médiaszolgáltatása [az Mttv. 33. § (5) 

bekezdésének megsértése] - előzmény: 433/2022. számú 

előterjesztés 

 

9. 503/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. júliusi műsorainak hatósági 

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

megsértése a RÁDIÓ ANTRITT Kft. által üzemeltetett Szekszárd 

105,1 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Rádió Antritt 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] - előzmény: 

450/2022. számú előterjesztés 

 

10. 505/2022. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. M5 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2022. 

szeptember 5-én 20 órai kezdettel közreadott "Ez itt kérdés" című 

műsorszámmal kapcsolatosan 

 

11. 506/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Duna állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásán 2022. október 1-jén 19:40 és 

21:10 óra között sugárzott "Az oroszlán ugrani készül" című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 

rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

12. 507/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2022. szeptember 25-én 19 óra 33 perctől sugárzott Sztárban 

sztár leszek! című műsorszámot kifogásoló bejelentések [a 

klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

13. 508/2022. Az Index.hu Informatikai Zrt. által működtetett Index 

Internetes Lap elnevezésű internetes sajtótermékben megjelenő 

dohányreklámokat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (7) 

bekezdésben foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 

 



 

3 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

14. 509/2022. A CLT-UFA SA. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 

2 Hungary állandó megnevezésű, luxemburgi joghatóság alá 

tartozó médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 28-án 21 órai 

kezdettel közreadott "NőComment!" című műsorszám bejelentés 

alapján történő vizsgálata 

 

15. 510/2022. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub (jelenleg 

RTL) állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. október 

18-án 20:59:21-22:16:05 óra között sugárzott „Celeb vagyok, 

ments ki innen!” című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az 

Smtv. 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 

 

16. 501/2022. 2021-es zenei toplisták a Spotify és a YouTube 

lejátszási listái alapján 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-63/2022. A holland Commissariaat voor de media 

médiahatóságnak 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 epizódjával 

kapcsolatos tájékoztató levele 

 

2. E-64/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. október 

hónapban 

 

3. E-65/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. október 

hónapban 

 

Budapest, 2022. november 7. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


