
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2023. évi 8. heti 

ülésének napirendjére 

2023. február 21. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-7/2023. A Médiatanács által meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás negyedik fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-8/2023. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2022 

pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárása 

 

3. MTVA-9/2023. A KMUSZ2020 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Szombathelyi Evangélikus 

Egyházközség szerződésmódosítási kérelme 

 

4. MTVA-10/2023. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

január havi pénzügyi jelentése 

 

5. MTVA-11/2023. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Iroda 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2022. november 

1. – 2023. január 31.) 

 

6. 71/2023. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsának 2023. évi elemi költségvetése 

 

7. 73/2023. A Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

 

8. 87/2023. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

9. 74/2023. A Sárvár 95,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. december 21-én közzétett pályázati felhívásra 

2023. január 30-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

10. 75/2023. A Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. december 21-én közzétett pályázati felhívásra 

2023. február 1-jén beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

11. 76/2023. 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 

 

12. 77/2023. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. október 7-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás folytatása 

 

13. 78/2023. A Szombathely 97,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. október 21-én közzétett pályázati felhívásra 

2022. november 23-án beérkezett pályázati ajánlat tartalmi 

vizsgálata 

 

14. 79/2023. A Debrecen 94,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. szeptember 2-án közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 

megállapítása 

 

15. 80/2023. A Katolikus Rádió Zrt. hatósági szerződésmódosítás 

iránti kérelme a Debrecen 92,3 MHz helyi vételkörzetű és a 

Budapest 102,1 MHz + … körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási 

jogosultságok tekintetében 

 

16. 81/2023. A MEDIORIX Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Szarvas 

105,4 MHz kisközösségi, Rádió Szarvas állandó megnevezésű 

lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. december 12-18. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

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

§ (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

17. 82/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. decemberi adásainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése a Sárvári Média Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett Sárvár 96,5 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi 

jellegű, Sárvár Rádió állandó megnevezésű rádiós 

médiaszolgáltatáson] 

 

18. 83/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. októberi műsorainak hatósági ellenőrzése 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése a 

TAMÁSI RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Tamási 101,9 MHz helyi 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Tamási Rádió állandó 

megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 

 

19. 84/2023. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. decemberi adásainak hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése az „A-tól Z-ig” Bt. által üzemeltetett 

Orosháza 90,2 MHz, kereskedelmi jellegű, Mega Rádió állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

 

20. 85/2023. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató 

által üzemeltetett Mozi+ állandó megnevezésű, román joghatóság 

alá tartozó médiaszolgáltatás által 2023. január 2-án 19 óra 01 

perces kezdettel sugárzott „Halálos iramban: Hobbs és Shaw” 

című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

21. 86/2023. A holland joghatóság alá tartozó CEE Thematics B.V. 

médiaszolgáltató által üzemeltetett Viasat 3 (Hungary) állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2023. január 22-én 12:42:40-

14:23:20 óra között sugárzott „Boldog kempingezők” című 

műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

22. 72/2023. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2022. január 

1. – december 31.) 

 

23. B-2/2023. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2023. január) 
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Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-15/2023. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

2. E-16/2023. A magyar joghatóság alá tartozó lineáris 

médiaszolgáltatások korhatár-besorolási gyakorlatának vizsgálata, 

különös tekintettel a felülklasszifikációra 

 

Budapest, 2023. február 20. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 
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