
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 50. heti 

ülésének napirendjére 

2022. december 13. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-90/2022. A Médiatanács által meghirdetett MA-

FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. kérelme 

 

2. MTVA-91/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

november havi pénzügyi jelentése 

 

3. 579/2022. A Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

 

4. 593/2022. A Pápa 90,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

5. 594/2022. A Sárvár 95,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

6. 595/2022. A Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

7. 580/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

8. 581/2022. A Karcag 93,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

9. 582/2022. A Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2022. október 28-án közzétett pályázati felhívásra 2022. november 

30-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

10. 598/2022. 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 

 

11. 596/2022. A Miskolc 101,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Best Radio Kft. vonatkozásában megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 

 

12. 583/2022. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 

(Szombathely 98,8 MHz – CREDO Rádió) kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltató hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme 

 

13. 584/2022. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) országos 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének 

módosítása 

 

14. 585/2022. Az Echo Penisola Kft. (Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 

MHz - Rádió 1 Part) rádiós médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének módosítása 

 

15. 597/2022. A Tilos Kulturális Alapítvány (Budapest 90,3 MHz – 

Tilos Rádió) körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató kérelme 

hatósági szerződésének módosítása iránt 

 

16. 575/2022. A Budakalászi Média Kft. által üzemeltetett Szentendre 

91,6 MHz kisközösségi, Rádió Szentendre állandó megnevezésű 

rádiós médiaszolgáltatás 2022. július 25-31. közötti időszakban 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

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

§ (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – 

előzmény: 517/2022. számú előterjesztés 

 

17. 574/2022. Az Alföld Kapuja Rádió Kft. által üzemeltetett Cegléd 

92,5 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű Cegléd Rádió 

állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatás 2022. július 14. 

napján sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § 

(12) bekezdésének megsértése] – előzmény: 469/2022. számú 

előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

18. 576/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. szeptemberi adásainak hatósági 

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

megsértése a Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett Salgótarján 100,4 

MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 100,4 Rádió 1 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 535/2022. számú 

előterjesztés 

 

19. 586/2022. 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 megsértése] – 

előzmény: 471/2022. számú előterjesztés 

 

20. 587/2022. A Best Radio Kft. által üzemeltetett Miskolc 101,6 MHz 

+ Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 

MHz körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Rádió M állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. szeptember 12-18. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

21. 588/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. októberi műsorainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a HUNICOM STÚDIÓ Kft. 

által üzemeltetett Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű, Budaörs Rádió állandó megnevezésű lineáris 

rádiós médiaszolgáltatásban] 

 

22. 589/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. októberi műsorainak hatósági ellenőrzése 

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

megsértése a Kalocsai Rádió Bt. által üzemeltetett Kalocsa 100,0 

MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Korona FM állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

 

23. 590/2022. A HírTV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. október 30-án 19:18:01-

20:05:40 óra között sugárzott „Sajtóklub” című műsorszámot 

kifogásoló bejelentések [az Smtv. 14. § (1), valamint 17. § (1) és 

(2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesülésének 

vizsgálata] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

24. 591/2022. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

szerkesztési gyakorlatával kapcsolatban 

 

25. 577/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű 

kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban 

2022. november 6-án 18:59:15 órai kezdettel sugárzott „Sztárban 

sztár leszek!” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a 

klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

26. 578/2022. A Network4 Media Group S.a.r.l. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett, luxemburgi joghatóság alá tartozó FILM4 (Hungary) 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. november 12-én 

18:12 perces kezdettel sugárzott „A karácsony bűvöletében” című 

műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

27. 592/2022. A holland joghatóság alá tartozó CEE Thematics B.V. 

médiaszolgáltató által üzemeltetett Viasat 6 (Hungarian) állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. november 2-án és 

november 3-án 23 óra 58 perc és 02 óra 32 perc között sugárzott, 

„Két pasi meg egy kicsi” című műsorszám hat epizódjának 

bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

28. B-12/2022. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2022. november) 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-72/2022. A cseh médiahatóságnak az HBO Europe s.r.o 

médiaszolgáltató által üzemeltetett HBO MAX (Hungary) állandó 

megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson elérhető „A fehér 

lótusz” című műsorszám 1. és 4. epizódjával kapcsolatos 

tájékoztató levele 

 

2. E-73/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. november)  

Budapest, 2022. december 12. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


