
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 39. heti 

ülésének napirendjére 

2022. szeptember 27. (kedd) 

Kezdési időpont: 9 óra 30 perc 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-69/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2022 

pályázati eljárás támogatási szerződése és mellékletei 

formaszövegének elfogadása 

 

2. MTVA-70/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2022 

pályázati eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

3. 436/2022. A Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

4. 437/2022. A KAPUKOM Kft. (Kapuvár 94,5 MHz – Rábaköz Rádió 

FM94,5) hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme 

 

5. 431/2022. Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV állandó 

megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2022. május 25-31. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) és (9) bekezdésének, valamint az 

Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának és (2) bekezdésének 

megsértése] – előzmény: 357/2022. számú előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 432/2022. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2022. 

augusztusi adásainak vizsgálata – a TELIN Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2022. 

augusztus 16-án 19:00:23 és 19:02:03 óra között sugárzott 

„Időjárás” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 

7. 433/2022. Az országos médiaszolgáltatások 2022. augusztusi 

műsorainak ellenőrzése – a TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. 

augusztus 2-i adásainak ellenőrzése [az Mttv. 33. § (5) bekezdés 

vélelmezett megsértése] 

 

8. 434/2022. Az LBK Base Kft. által üzemeltetett Base FM állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Budapest 96,4 MHz), 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. június 27. - július 3. 

közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

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

megsértése] 

 

9. 435/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL 

médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 Kids állandó 

megnevezésű, román joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás 

által 2022. augusztus 16-án 21:25 perces kezdettel sugárzott 

„She-Ra és a lázadó hercegnők” című műsorszám „Szív” című 

epizódjának bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

10. 438/2022. A The Walt Disney Company (Benelux) B.V. 

médiaszolgáltató által üzemeltetett Disney+ (Hungary) állandó 

megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson elérhető „Baymax!” 

című sorozat első évad 4., „Mbita” című epizódjának bejelentés 

alapján történő vizsgálata 

 

11. T-15/2022. Az önszabályozó szervezetek 2022. I. félévi 

tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadása 

 

Budapest, 2022. szeptember 26. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 
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