
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2023. évi 9. heti 

ülésének napirendjére 

2023. február 28. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-12/2023. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, 

közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására 

(RÁDIÓÁLLANDÓ2023) 

 

2. 88/2023. A Kazincbarcika 95,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2023. január 13-án közzétett pályázati felhívásra 

2023. február 13-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

3. 89/2023. Az Ózd 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2023. január 13-án közzétett pályázati felhívásra 

2023. február 15-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 90/2023. A Barcs 102,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2022. október 7-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás lezárása 

 

5. 91/2023. A Budakalászi Média Kft. (Szentendre 91,6 MHz – Rádió 

Szentendre) kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 92/2023. A Helyi Rádió Kft. (100,4 Rádió 1 – Salgótarján 100,4 

MHz) rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésmódosítás iránti 

kérelme 

 

7. 93/2023. A Golden Talk Hungary Kft. Mttv. 65. § (1) bekezdés 

szerinti kérelme 

 

8. 94/2023. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

vizsgálata (2022. június 1. - december 31.) 

 

9. 95/2023. 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] – előzmény: 514/2022. számú 

előterjesztés 

 

10. 96/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. novemberi adásainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése a „VIACOM” Kft. által üzemeltetett 

Tiszakécske 102,2 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, 

AKTÍV RÁDIÓ 102.2 állandó megnevezésű rádiós 

médiaszolgáltatásban] – előzmény: 9/2023. számú előterjesztés 

 

11. 97/2023. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. decemberi műsorainak hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint az Smtv 

20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése a Veszprém Rádió Kft. által üzemeltetett Veszprém 

103,1 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Méz Rádió 

állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 

 

12. 98/2023. A román joghatóság alá tartozó SC CEE 

BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett 

Prime állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2023. január 9-

én sugárzott, a „Charly, majom a családban (15. évad, 12. rész)”, a 

„Rex felügyelő (14. évad, 11-12. rész)” és „A hegyi doktor újra 

rendel (2. évad, 2-3. rész)” műsorszámokat megszakító 

reklámblokkokban és műsorajánlókban közzétett médiatartalmak 

hangerejének bejelentés alapján történő vizsgálata 

 



 

3 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

13. 99/2023. A CLT-UFA SA médiaszolgáltató által üzemeltetett, 

luxemburgi joghatóság alá tartozó, RTL Három állandó 

megnevezésű lineáris médiaszolgáltatáson 2023. január 2-án 

10:01 perces kezdettel sugárzott „lmmigrants – Jóska menni 

Amerika!” című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

14. 100/2023. A Netflix lnternational B.V. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett Netflix (HU) állandó megnevezésű lekérhető 

médiaszolgáltatáson elérhető A bosszú, Vadállatok, Bandaháború, 

John Wick: 2. felvonás, A sötét ötven árnyalata, Toxikoma és Az 

unoka című műsorszámok vizsgálata 

 

15. 101/2023. A The Walt Disney Company (Benelux) B.V. által 

működtetett, holland joghatóság alá tartozó Disney+ (Hungary) 

megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson elérhető „Fura Világ” 

című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

16. T-4/2023. A TV2 Zrt. médiaszolgáltató és Pavel Stantchev, a TV2 

Zrt. vezető tisztségviselőjének fellebbezése a nyugalom 

megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtti 

figyelemfelhívást előíró törvényi rendelkezés megsértését 

megállapító MN/24315-4/2022. számú hivatali határozattal 

szemben 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-17/2023. Tájékoztató a műsorkvóta-kötelezett lekérhető 

audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. 

§ (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 

teljesítéséről (2022. év) 

 

2. E-18/2023. Tájékoztató az Mttv. 22. § (8) bekezdése alapján 

adatszolgáltatásra kötelezett lineáris rádiós médiaszolgáltatók 

2022. június 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó 

adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről 

 

3. E-19/2023. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

Budapest, 2023. február 27. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


