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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 608/2019. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Kisújszállás 103,2 

MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 

megkezdésének halasztása iránt 

 

2. 609/2019. A Körmend 99,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2019. július 26-án 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

 

3. 610/2019. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. április 12-én 

kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati felhívásra 2019. május 15-

én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 611/2019. A Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2019. július 25-én 

közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 18-án beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

5. 612/2019. Az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. július 25-én közzétett 

pályázati felhívásra 2019. szeptember 12-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

 

6. 614/2019. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos 

rádiós médiaszolgáltató kérelme 
 

  

7. 606/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 

csatornán 2019. július 17-én 22 óra 57 perces kezdettel sugárzott 

"Mr. Whiskey" című műsorszám előzetesét kifogásoló bejelentés [az 

Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés f) pontjának 

megsértése] – előzmény: 492/2019. számú előterjesztés 

 

8. 607/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 

csatornán 2019. május 18-án 8 óra 57 perctől sugárzott "Kölyök 

Kalauz" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
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bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 

megsértése] – előzmény: 496/2019. számú előterjesztés 

9. 613/2019. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 

88,1 MHz) állandó megnevezésű körzeti, közösségi 

médiaszolgáltatás 2019. július 1-7. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] - előzmény: 

510/2019. számú előterjesztés 

 

  

10. T-52/2019. B. M. által az ATV megnevezésű médiaszolgáltatásban 

2019. augusztus 9-én sugárzott "Start" című műsorszám 

vonatkozásában előterjesztett beadvány alapján, a Hivatal 

MN/24115/2019. számú végzése ellen benyújtott fellebbezés 

ügyében megindult másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 

 

  

11. B-10/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2019. augusztus) 
 

 

E-58/2019. A Médiatanács követelés állománya (2019. szeptember)  

 

Budapest, 2019. október 14. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


