
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2023. évi 5. heti 

ülésének napirendjére 

2023. január 31. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 43/2023. A Vác 91,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. december 9-én közzétett pályázati felhívásra 

2023. január 9-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

2. 46/2023. A Karcag 93,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. december 16-án közzétett pályázati felhívásra 

2023. január 18-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

3. 44/2023. A Best Radio Kft. Miskolc 101,6 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultság hatósági szerződésének 

kijavítása 

 

4. 48/2023. A Roma Rádió Kft. (Budapest 100,3 MHz – RÁDIÓ DIKH) 

hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme 

 

5. 47/2023. A Médiatanács jelentése az Európai Bizottság számára 

az európai művekre és a független európai művekre vonatkozó 

műsorkvóta kötelezettségek teljesítéséről 

 

6. 45/2023. A Hajdúszoboszlói Városi Televízió (4200 

Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.) médiaszolgáltató kérelme 

Hajdúszoboszlói Városi Televízió állandó megnevezésű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként 

történő elismerésére 

 



 

2 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 38/2023. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2022. november 13-án 19 órától sugárzott Heti Napló című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 

pontjának megsértése] – előzmény: 562/2022. számú előterjesztés 

 

8. 39/2023. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. júliusi adásainak hatósági ellenőrzése [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése a VIACOM Kft. 

által üzemeltetett Karcag 93,8 MHz és Szolnok 92,2 MHz, 

kereskedelmi jellegű, Aktív Rádió 93,8 és Aktív Rádió állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásokon] – előzmény: 544/2022. 

számú előterjesztés 

 

9. 40/2023. A helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatások 2022. szeptemberi műsorainak hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdés megsértése a Dabas 

Sportcsarnok Nonprofit Kft. által üzemeltetett Dabas 93,4 MHz 

helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Rádió Dabas állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 546/2022. számú 

előterjesztés 

 

10. 41/2023. A Halics Attila Miklós által üzemeltetett Berettyóújfalu 

97,9 MHz helyi vételkörzetű, kisközösségi, Berettyó Live állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. október 31. - november 6. 

közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és 66. § (4) bekezdés g) 

pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

11. 42/2023. A Hír TV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. október 24-én 15:35:30-

15:50:27 óra között sugárzott „Paláver” című műsorszámot 

kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1), 17. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

12. 37/2023. Internethasználati szokások, digitális média- és 

tartalomfogyasztás 

 

Budapest, 2023. január 30. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


