
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 48. heti 

ülésének napirendjére 

2022. november 29. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 550/2022. A Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. október 14-én közzétett pályázati felhívásra 

2022. november 14-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

2. 551/2022. A Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. október 14-én közzétett pályázati felhívásra 

2022. november 16-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

3. 552/2022. A Debrecen 94,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívásra 

2022. október 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 553/2022. A Békéscsaba 98,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2022. október 21-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

 

5. 554/2022. A 2022-2023. évi téli (december 1. – február 28.) és a 

2023. évi tavaszi (március 1. – május 31.) időszakban bejelentett 

műsorterv-módosítási kérelmek 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 542/2022. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközösség által 

üzemeltetett Szombathely 98,8 MHz kisközösségi CREDO RÁDIÓ 

állandó megnevezésű, rádiós médiaszolgáltatás 2022. június 27. - 

július 3. közötti időszakban sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésének megsértése] – 

előzmény: 403/2022. számú előterjesztés 

 

7. 543/2022. A Jazz Televízió Kft. által üzemeltetett Jazz TV állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. szeptember 20-26. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [a BJ/7383-7/2022. számú hatósági határozat t) és 

u) pontjaiban foglaltak megsértése] – előzmény: 470/2022. számú 

előterjesztés 

 

8. 544/2022. 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 vélelmezett 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] 

 

9. 545/2022. A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. által üzemeltetett 

Kecskeméti Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. 

október 10-16. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [a BJ/15342-5/2020. számú hatósági 

határozat r), s) és t) pontjaiban foglaltak vélelmezett megsértése] 

 

10. 546/2022. A helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatások 2022. szeptemberi műsorainak hatósági 

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

a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. által üzemeltetett Dabas 93,4 

MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Rádió Dabas állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

 

11. 547/2022. Az ATV Zrt. által működtetett ATV állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. október 6-án 19:51:36-

19:52:07 között sugárzott reklámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 

24. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

12. 548/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson közzétett, az eMAG reklámját kifogásoló 

bejelentések [az Smtv. 20. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 

érvényesülésének vizsgálata] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

13. 549/2022. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2022. október 24-én 19 óra 51 perctől sugárzott Ázsia Expressz 

című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 

rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

14. 555/2022. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsának 2023. évi felügyeleti terve 

 

15. T-17/2022. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2023. évi folyamatos fenntartásához 

szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására 

vonatkozó REZSI2023 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-68/2022. A holland Commissariaat voor Media médiahatóságnak 

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 epizódjával kapcsolatos tájékoztató levele 

 

2. E-69/2022. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

Budapest, 2022. november 28. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


