
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2023. évi 4. heti 

ülésének napirendjére 

2023. január 24. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 36/2023. A Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2022. október 28-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

 

2. 29/2023. Az FM 4 Rádió Kft. (Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz 

+ Törökbálint 97,6 MHz – Mária Rádió) körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

 

3. 30/2023. 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 Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértése] – előzmény: 515/2022. számú 

előterjesztés 

 

4. 31/2023. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

által üzemeltetett körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, 

Szeged Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. 

október 10-16. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [a BJ/15368-6/2020. számú hatósági határozat p), 

t) és u) pontjaiban foglaltak megsértése] – előzmény: 561/2022. 

számú előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

5. 32/2023. A Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett 

Székesfehérvár 97,5 MHz kisközösségi, Táska Rádió állandó 

megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. november 

21-27. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 

6. 33/2023. A HírTV ZRt. által üzemeltetett Hír TV állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. december 25-én 18:50 

és 20:00 óra között sugárzott „Budapest retró 2” című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 

rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

7. 34/2023. A Mediaworks Hungary Zrt. által üzemeltetett Life.hu 

elnevezésű internetes sajtótermékben 2022. szeptember 29-én 10 

óra 40 perckor közzétett „Napi 6 doboz energiaital vagy 6 csésze 

kávé segít az öregedési memóriazavar vagy az Alzheimer-kór 

elkerülésében egy új kutatás szerint” című cikket kifogásoló 

bejelentés [az Smtv. 19. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

8. 35/2023. A holland joghatóság alá tartozó VIMN NETHERLANDS 

B.V. médiaszolgáltató által üzemeltetett Nick Toons (Hungary) 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. december 12-én 

16:49 perces kezdettel sugárzott „A Lármás család” című 

műsorszám 2. évad, 3. „A kistesó” című epizódjának bejelentés 

alapján történő vizsgálata 

 

9. 28/2023. Médiaköltések az offline és online médiatérben  

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-6/2023. A Médiatanács követelés állománya (2022. december)  

2. E-7/2023. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása 
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Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

3. E-8/2023. A román CONSILIUL NATIONAL AL 

AUDIOVIZUALULUI médiahatóságnak az SC CEE 

BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett 

Prime állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. 

szeptember 2-án 21:00 és 22:05 óra között sugárzott „Dr. 

Balthazar” című műsorszám 2022. augusztus 27-én közzétett 

műsorelőzetesével és a TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. augusztus 21-én 18 

órakor sugárzott „Tények” című műsorszámnak az ugyancsak az 

SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által 

üzemeltetett SuperTV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2022. augusztus 21-én 17:44:11 és 17:44:40 óra között közzétett 

műsorelőzetesével kapcsolatos tájékoztató levele 

 

4. E-9/2023. Tájékoztató a 2022. október 1-jétől 2022. december 31-

ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

 

5. E-10/2023. A Média- és Hírközlési Biztos 2022. IV. negyedévi 

beszámolója a médiatartalom-szolgáltatásokat érintő ügyekről 

 

Budapest, 2023. január 23. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


