
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2023. évi 3. heti 

ülésének napirendjére 

2023. január 17. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-2/2023. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

december havi pénzügyi jelentése 

 

2. 21/2023. A Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

3. 22/2023. A Tiszaújváros 89,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

4. 23/2023. 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 alaki vizsgálata 

 

5. 24/2023. 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 tartalmi vizsgálata 

 

6. 25/2023. A Győr 100,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2022. 

szeptember 16-án közzétett pályázati felhívásra 2022. október 24-

én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 15/2023. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub (jelenleg RTL) 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. október 18-án 

20:59:21-22:16:05 óra között sugárzott „Celeb vagyok, ments ki 

innen!” című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az Smtv. 14. § 

(2) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 

510/2022. számú előterjesztés 

 

8. 16/2023. 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 megsértése] – előzmény: 516/2022. számú előterjesztés 

 

9. 17/2023. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. októberi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

a Kalocsai Rádió Bt. által üzemeltetett Kalocsa 100,0 MHz helyi 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Korona FM 100 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 589/2022. számú 

előterjesztés 

 

10. 18/2023. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2022. november 8-án 19:48:35-21:35:43 óra 

között sugárzott „Ázsia Expressz” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

11. 26/2023. Az Egyesület a Sérült Emberekért médiaszolgáltató által 

üzemeltetett Lépés Rádió állandó megnevezésű, internetes, 

lineáris médiaszolgáltatáson 2022. november 2-án 18 óra 7 perctől 

sugárzott Rendszerváltók című műsorszámot kifogásoló bejelentés 

[az Smtv. 14. § (1), 17. § (1) és (2) bekezdés és 16. § 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

12. 27/2023. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2022. november 4-én sugárzott Start című műsorszám Szigorlat 

elnevezésű rovatát kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1), 17. § 

(1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

 

13. 19/2023. A holland joghatóság alá tartozó CEE Thematics B.V. 

médiaszolgáltató által üzemeltetett Viasat Film (Hungarian) állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. december 3-án 19:15 és 

21:00 óra között sugárzott „Kegyetlen játékok 2” című műsorszám 

bejelentés alapján történő vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

14. 20/2023. A The Walt Disney Company (Benelux) B.V. által 

működtetett Disney+ állandó megnevezésű lekérhető 

médiaszolgáltatáson elérhető „911 - Texas” című műsorszám első 

évad, 1., „Viszlát New York, helló Austin” című, 2., „Hajas gondok” 

című, valamint 5., „Bikák” című epizódjainak bejelentés alapján 

történő vizsgálata 

 

15. 13/2023. Internetes közönségmérési adatok (2022. IV. negyedév)  

16. 14/2023. Aggályos reklámok az online térben  

17. B-1/2023. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2022. december) 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-4/2023. Tájékoztató a földfelszíni rádiós médiaszolgáltatók 

cégadataiban bekövetkezett változásokról (2022. augusztus - 

2022. december) 

 

2. E-5/2023. Eljárási lehetőségek a nem magyar joghatóság alá 

tartozó médiaszolgáltatókkal kapcsolatban felmerült jogsértések 

esetén 

 

Budapest, 2023. január 16. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 
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