
 

 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 46. heti 

ülésének napirendjére 

2022. november 15. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-76/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2022 

pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-77/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

3. MTVA-71/2022. A Médiatanács Támogatási Program 2023. évre 

vonatkozó támogatási terve 

 

4. MTVA-72/2022. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2023. évi folyamatos fenntartásához 

szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására 

vonatkozó REZSI2023 pályázati felhívása 

 

5. 520/2022. A Sárvár 95,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 521/2022. A Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

7. 522/2022. A Kazincbarcika 95,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

8. 523/2022. Az Ózd 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

9. 524/2022. A Tiszaújváros 89,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

10. 525/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

 

11. 526/2022. A Karcag 93,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

 

12. 513/2022. 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 megsértése] – előzmény: 432/2022. számú 

előterjesztés 

 

13. 514/2022. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2022. 

szeptemberi műsorainak hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett 

megsértése a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit 

Kft. által üzemeltetett Szeged Televízió állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásban 

2022. szeptember 7-én 17:53:55-18:19:54 óra között sugárzott 

„SZÓ-TÉR” című műsorszámban] 

 

14. 515/2022. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett M1 állandó megnevezésű, közszolgálati 

médiaszolgáltatáson 2022. szeptember 30-án 14:33 és 14:50 óra 

között sugárzott „Magyar gazda” című műsorszám hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) 

bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

15. 516/2022. Az ATV Zrt. által üzemeltetett körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű, ATV Spirit állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatás 2022. szeptember 12-18. közötti műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/26318-

2/2019. számú hatósági határozat t) és u) pontjaiban foglaltak 

vélelmezett megsértése] 

 

16. 517/2022. 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 vélelmezett 

megsértése] 

 

17. 518/2022. Az HBO EUROPE S.R.O. által üzemeltetett, cseh 

joghatóság alá tartozó HBO MAX Hungary állandó megnevezésű 

lekérhető médiaszolgáltatáson elérhető „DC Szuperállatok Ligája” 

című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

18. 519/2022. A The Walt Disney Company (Benelux) B.V. által 

működtetett, holland joghatóság alá tartozó Disney+ (Hungary) 

állandó megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson elérhető 

„Lightyear” című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

19. 512/2022. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2022. 

január-június) 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-66/2022. A holland Commissariaat voor de media 

médiahatóságnak a Netflix International B.V. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett Netflix (HU) állandó megnevezésű lekérhető 

médiaszolgáltatáson elérhető „Hogyan irányítsd az elmédet” című 

sorozat 1-4. epizódjával kapcsolatos tájékoztató levele 

 

2. E-67/2022. A Médiatanács követelés állománya (2022. október)  

Budapest, 2022. november 15. 

Dr. Bartóki-Gönczy Balázs s. k. 

soros elnöki tisztséget ellátó Médiatanács-tag 
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