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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Koltay András 10 óra 24 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 

16/2023. (I. 17.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-2/2023. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának december havi pénzügyi jelentése 

21/2023. A Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

22/2023. A Tiszaújváros 89,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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] 

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] 
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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] 

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 

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 

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

14/2023. Aggályos reklámok az online térben 

B-1/2023. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2022. december) 

E-4/2023. Tájékoztató a földfelszíni rádiós médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett 

változásokról (2022. augusztus - 2022. december) 

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

kapcsolatban felmerült jogsértések esetén 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-2/2023. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának december havi pénzügyi jelentése 

Dr. Varga Zalán ismertette a tájékoztatót, melynek során Budai László Médiatanács-tag megérkezett 

az ülésre, és érkezésével a Médiatanács kiegészült 5 főre. A tájékoztatót a Médiatanács – annak 

ismertetését követően – tudomásul vette. 

2. 21/2023. A Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 17/2023. (I. 17.) számú döntése: a Zalaegerszeg 95,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Zalaegerszeg 95,1 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Hatóság honlapján közzéteszi. 

3. 22/2023. A Tiszaújváros 89,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 18/2023. (I. 17.) számú döntése: a Tiszaújváros 89,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Tiszaújváros 89,6 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára irányuló 

pályázati felhívás végleges szövegét és azt hirdetményi úton, valamint a Hatóság honlapján 

közzéteszi. 

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 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 19/2023. (I. 17.) számú döntése: 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 (Radio Plus Kft.) 

A Médiatanács a Szombathely 97,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

legkorábban 2023. június 26. napjától történő, kereskedelmi jellegű használatára 2022. október 21-én 

közzétett pályázati felhívásra 2022. november 23-án pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. 

pályázót az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 1.10.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi. 
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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 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 20/2023. (I. 17.) számú döntése: 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 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2) 

bekezdése, valamint a Debrecen 94,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2022. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívás 1.11.11.1. pontja 

alapján felvilágosítást kér az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázótól a Debrecen 94,4 

MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2022. október 12-én 

benyújtott pályázati ajánlata vonatkozásában.  

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 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 21/2023. (I. 17.) számú döntése: 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 (PluszRádió Nonprofit Kft.) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2) 

bekezdése, valamint a Győr 100,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára kiírt pályázati felhívás 1.11.10.1. és 1.11.11.1. pontja alapján hiánypótlást és 

felvilágosítást kér a PluszRádió Nonprofit Kft. pályázótól a pályázati eljárásban benyújtott pályázati 

ajánlata tekintetében.  
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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 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 22/2023. (I. 17.) számú döntése: 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] 

I. A Médiatanács megállapítja, hogy az M-RTL Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett RTL Klub (jelenleg RTL) állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2022. 

október 18-án 20:59:21-22:16:05 óra között sugárzott „Celeb vagyok, ments ki innen!” című 

műsorszámmal egy alkalommal megsértette az Smtv. 14. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 

2.000.000,- Ft bírsággal sújtja. 

II. A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Médiaszolgáltatót az alábbi 

közlemény közzétételére kötelezi az általa üzemeltetett, jelenleg RTL állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson: 

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az M-RTL Zrt.-vel szemben 

lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az 

RTL Klub (jelenleg RTL) állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2022. október 18-án 

sugárzott „Celeb vagyok, ments ki innen!” című műsorszám közzétételével megsértette a 

megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú és sérelmes bemutatását tiltó 

törvényi rendelkezést azáltal, hogy a műsorszámban egy gyermeket sértő kérdésekkel, 

gúnyolódásnak kitéve, méltatlan, megalázó, kiszolgáltatott helyzetben mutatott be.” 

A közleményt a Médiaszolgáltató az internetes honlapjának nyitóoldalán, a határozat 

véglegessé válásától számított három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap 

megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig 

folyamatosan. 

A Médiaszolgáltató szintén köteles a közleményt a Műsorszám sugárzásával azonos 

időpontban közzétett más műsorszámában jelen határozat véglegessé válásától számított 

három napon belül legalább két alkalommal közzétenni (felolvasni). 

III. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. §-ának megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a 

bejelentőket. 
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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 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 23/2023. (I. 17.) számú döntése: 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] 

A Médiatanács megállapítja, hogy az ATV Zrt. az általa üzemeltetett körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű, ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. szeptember 12-18. 

közötti adáshetén megsértette a BJ/26318-2/2019. számú hatósági határozat t) és u) pontjaiban 

foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 50.000 Ft bírsággal sújtja. 

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 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 24/2023. (I. 17.) számú döntése: 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]s 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Kalocsai Rádió Bt. az általa üzemeltetett Kalocsa 100,0 MHz helyi 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Korona FM 100 állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. 

október 31-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

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] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 25/2023. (I. 17.) számú döntése: 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 rendelkezések érvényesülésének 
vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 

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] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 26/2023. (I. 17.) számú döntése: 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] 
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A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást; döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése 

szerint hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

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] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 27/2023. (I. 17.) számú döntése: az ATV Zrt. által 
üzemeltetett Magyar 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] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást; döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése 

szerint hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

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 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 28/2023. (I. 17.) számú döntése: 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 

A Médiatanács tájékoztatás és a szükséges eljárás lefolytatása céljából az előterjesztés mellékletét 

képező panaszt, vizsgálati jelentést és a műsorszám felvételét megküldi a holland Commissariaat voor 

de Media társhatóságnak a 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 vonatkozásában.  



 

10 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

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 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 29/2023. (I. 17.) számú döntése: 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 

A Médiatanács a hatósági ellenőrzés eredménye alapján nem továbbítja a bejelentést a holland 

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA (CVDM) társhatóságnak, e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

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

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 

szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 30/2023. (I. 17.) számú döntése: Internetes 
közönségmérési adatok (2022. IV. negyedév) 

A Médiatanács elfogadja az Internetes közönségmérési adatok (2022. IV. negyedév) c. összefoglaló 

dokumentumot, és elrendeli annak közzétételét az NMHH honlapján. 

16. 14/2023. Aggályos reklámok az online térben 

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 

szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 31/2023. (I. 17.) számú döntése: Aggályos reklámok 
az online térben 

A Médiatanács elfogadja az Aggályos reklámok az online térben c. elemzést, és elrendeli annak 

közzétételét az NMHH honlapján. 



 

11 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

17. B-1/2023. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2022. december) 

Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú 

igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 32/2023. (I. 17.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2022. december) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

18. E-4/2023. Tájékoztató a földfelszíni rádiós 
médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett változásokról 
(2022. augusztus - 2022. december) 

Dr. Koltay András ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

19. E-5/2023. Eljárási lehetőségek a nem magyar joghatóság 
alá tartozó médiaszolgáltatókkal kapcsolatban felmerült 
jogsértések esetén 

Dr. Koltay András ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Dr. Koltay András az ülést 11 óra 17 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2023. január 

24. 10 óra. 

Budapest, 2023. január 18. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


