
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2023. évi 11. heti 

ülésének napirendjére 

2023. március 14. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-14/2023. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós közéleti 

magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 

magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2023) 

 

2. 130/2023. A Veszprém 103,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

3. 118/2023. A Mór 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. december 9-én közzétett pályázati felhívásra 

2023. január 23-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 119/2023. A Pápa 90,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. december 21-én közzétett pályázati felhívásra 

2023. január 25-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

5. 129/2023. A Debrecen 94,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. 

vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 121/2023. A Lokátor Hírműhely Kft. Mttv. 65. § (1) bekezdés 

szerinti kérelme 

 

7. 120/2023. Földi Bernadett Marcali 88,0 MHz ideiglenes 

médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó médiaszolgáltatási 

díjtartozása 

 

8. 126/2023. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

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

 

9. 122/2023. 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 megsértése] – előzmény: 32/2023. számú 

előterjesztés 

 

10. 123/2023. Új eljárás lefolytatása a Médiatanács 1237/2021. 

(XII. 7.) számú határozata kapcsán – előzmény: 801/2021. számú 

előterjesztés 

 

11. 124/2023. A Médiatanács 591/2022. (VII. 5.) számú határozatának 

visszavonása – előzmény: 304/2022. számú előterjesztés 

 

12. 125/2023. A Turul Média Kft. által üzemeltetett Tatabánya 97,8 

MHz + Komárom 90,5 MHz + Esztergom 98,1 MHz körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Forrás Rádió állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatás 2023. január 2-8. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 

 

13. 127/2023. Az LBK Base Kft. által üzemeltetett Budapest 96,4 MHz 

körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, BASE FM állandó 

megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban 2022. 

december 12-én 08:49:59 órai kezdettel sugárzott „Topshit” című 

zeneszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések 

vélelmezett megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

14. 128/2023. A CLT-UFA SA médiaszolgáltató által üzemeltetett, 

luxemburgi joghatóság alá tartozó RTL Három állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2023. január 15-én 10 óra 19 

perces kezdettel sugárzott „Álom.net” című műsorszám bejelentés 

alapján történő vizsgálata 

 

Budapest, 2023. március 13. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


