
             

 2023 – A PÁLYÁZATI ELJÁRÁSOK ÜTEMEZÉSE - terv

RÁDIÓÁLLANDÓ 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló TVÁLLANDÓ 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló

a támogatott időszak

2023. július 1-je és 

2024. június 30-a 

közötti egy év

2023. október 1-je 

és 2024. 

szeptember 30-a 

közötti egy év

2024. január 1-je 

és 2024. december 

31-e közötti egy év

2024. április 1-je 

és 2025. március 

31-e közötti egy év

a támogatott 

időszak

2023. augusztus 1-

je és 2024. július 

31-e közötti egy év

2023. november 1-

je és 2024. október 

31-e közötti egy év

2024. február 1-je 

és 2025. január 31-e 

közötti egy év

2024. május 1-je és 

2025. április 30-a 

közötti egy év

a beadás határideje
2023. március - 

április
2023. június 2023. szeptember 2024. január a beadás határideje 2023. április

2023. június - 

július
2023. október 2024. január

a bizottság 

ajánlásának 

elkészítése

2023. április - 

május
2023. július

2023. október - 

november
2024. február

a bizottság 

ajánlásának 

elkészítése

2023. május 2023. szeptember 2023. november 2024. február

a Médiatanács döntése 2023. május 2023. szeptember 2023. november 2024. február 
a Médiatanács 

döntése

2023. május - 

június
2023. szeptember

2023. november - 

december
2024. március

REZSI 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 1. forduló 2. forduló 3. forduló

a beadás határideje 2022. december 2023. február 2023. április 2023. május 2023. augusztus 2023. szeptember 2023. november

a bizottság 

ajánlásának 

elkészítése

2023. január 2023. március 2023. május 2023. június 2023. szeptember
2023. október - 

november
2023. december

a Médiatanács döntése 2023. február
2023. március - 

április
2023. május 2023. június 2023. szeptember 2023. november 2024. január

támogatott időszak

2023. január 1-je 

és 2023. december 

31-e közötti 

időszak 

2023. február 1-je 

és 2023. december 

31-e közötti 

időszak 

2023. március 1-je 

és 2023. december 

31-e közötti 

időszak 

2023. április 1-je 

és 2023. december 

31-e közötti 

időszak 

a műszaki fejlesztés megvalósulását követő 3 évig tartó 

időszak 

KMUSZ

a beadás határideje

a bizottság ajánlásának elkészítése

a Médiatanács döntése

fenntartási időszak

2022.09.26


