
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 47. heti 

ülésének napirendjére 

2022. november 22. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések és tájékoztatók 

Előterjesztés/tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-78/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap 2022. év I-IX. havi beszámolója 

 

2. MTVA-80/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budakalászi 

Média Kft. határidő-módosítási kérelme 

 

3. MTVA-81/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított RecordFilm Bt. határidő-módosítási és méltányossági 

kérelme 

 

4. MTVA-82/2022. Tájékoztató – A Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Médiatanácsa támogatás-ellenőrzési eljárás során 

felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló 

1205/2014. (XII. 16.) számú döntés egyes rendelkezéseinek 

hatályvesztéséről 

 

5. MTVA-83/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Iroda 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2022. 

augusztus 1. – 2022. október 31.) 

 

6. MTVA-84/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

október havi pénzügyi jelentése 
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Előterjesztés/tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 527/2022. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. október 7-én közzétett pályázati felhívásra 

2022. november 7-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

8. 528/2022. A Győr 100,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2022. 

szeptember 16-án közzétett pályázati felhívásra 2022. október 24-

én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

9. 529/2022. A Miskolc 101,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. szeptember 7-én közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

 

10. 530/2022. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Mária Rádió Zala – 

Zalaegerszeg 104,4 MHz + Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz) 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének módosítására irányuló kérelme 

 

11. 540/2022. Az AERIEL Kft. (Budapest 92,1 MHz - Klasszik Rádió) 

és a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz - 90,9 

JAZZY RÁDIÓ) rádiós médiaszolgáltatókkal szemben 2022. 

szeptember 20-án indult hatósági eljárások lezárása 

 

12. 541/2022. Az egyes közszolgálati médiaszolgáltatások által 

használt médiaszolgáltatási lehetőségek Mttv. 98. § (7) bekezdése 

szerinti meghatározása 

 

13. 533/2022. A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Ozone TV 

állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű 

lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. június 8-14. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [a BJ/19767-9/2020. számú hatósági határozat d), 

r), t) és u) pontjaiban foglaltak megsértése] - előzmény: 366/2022. 

számú előterjesztés  

 

14. 531/2022. A HOLD REKLÁM Kft. által üzemeltetett RETRO Rádió 

állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2022. szeptember 25-ei adásában elhangzott 

angol nyelvű dalokat kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 

rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 
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Előterjesztés/tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

15. 534/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2022. október 4-én 10 óra 50 perctől 

elhangzott Thrift Shop angol nyelvű dalt kifogásoló bejelentés [a 

klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

16. 535/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. szeptemberi adásainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése a Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett 

Salgótarján 100,4 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

100,4 Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

 

17. 532/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. szeptemberi adásainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit 

Kft. által üzemeltetett Kiskőrös 97,0 MHz helyi vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű, Rádió 97 állandó megnevezésű rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

18. 536/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2022. október 12-én 19 óra 50 perctől sugárzott Ázsia Expressz 

című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 

rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

19. 537/2022. A VIMN NETHERLANDS B.V. NickToons állandó 

megnevezésű, holland joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatásán 

2022. augusztus 31-én 20:39:25-től sugárzott A Lármás család - 

Egy kivételes apa, a JIMJAM TELEVISION Ltd. JimJam állandó 

megnevezésű, spanyol joghatóság alá tartozó 

médiaszolgáltatásán 2022. augusztus 28-án 21:17:01-től közzétett 

Sam, a tűzoltó - Világcsúcskísérletek és a ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o Nickelodeon állandó megnevezésű, cseh 

joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatásán 2022. szeptember 2-

án 19:50:58-tól sugárzott Veszélyes Henry - Veszély élő adásban 

című műsorszámok bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

20. 538/2022. A Netflix International B.V. által működtetett Netflix (HU) 

állandó megnevezésű, lekérhető médiaszolgáltatáson elérhető 

"Ridley Jones" című műsorszám első évad 2., "Szállj, szállj 

sasmadár/Vacsorám Ismattel" című epizódjának bejelentés 

alapján történő vizsgálata 
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Előterjesztés/tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

21. 539/2022. A román joghatóság alá tartozó SC CEE 

BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett 

SuperTV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson  2022. 

szeptember 16-án 10:25 és 11:00 óra között sugárzott "Csapdába 

csalva - szeretni való férfi (5. évad, 20. rész) című műsorszám 

bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

22. B-11/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2022. október) 

 

Budapest, 2022. november 21. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


