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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2021. évi 30. heti 

ülésszakának napirendjére 

2021. július 27. (kedd) 

Kezdési időpont: 11 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-70/2021. Kérelem az MTVA Kunigunda úti gyártóbázis 

tűzjelző rendszerének cseréjére irányuló kivitelezési közbeszerzési 

eljárás indításának előzetes jóváhagyására 

 

2. MTVA-71/2021. Kérelem az MTVA részére, 3 éves időtartamra 

VMware szoftverlicenszek és a működtetésükhöz szükséges 

hardverek beszerzésére indítandó közbeszerzési eljárások GKSZ 

28.§ (1) b) szerinti előzetes jóváhagyására 

 

3. MTVA-72/2021. Kérelem az MTVA adatközponti hálózatának 

fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére indítandó 

közbeszerzési eljárás GKSZ 28.§ (1) b) szerinti előzetes 

jóváhagyására 

 

4. MTVA-73/2021. A Médiatanács által az EMBERJUDIT2016 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. 

„DAESH” című alkotására vonatkozóan benyújtott 

határidőmódosítási kérelme 

 

5. MTVA-74/2021. A Médiatanács által meghirdetett MA-

FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. kérelme 

 

6. 488/2021. Felkérés a Debrecen 104,6 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 489/2021. Felkérés a Nyíregyháza 91,1 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
 

8. 490/2021. Felkérés a Nyíregyháza 100,5 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
 

9. 491/2021. Felkérés Székesfehérvár telephelyű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
 

10. 492/2021. Felkérés Tatabánya telephelyű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
 

11. 493/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. április 9-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

 

12. 494/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás tervezete 

 

13. 495/2021. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás tervezete 

 

14. 496/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás tervezete 

 

15. 497/2021. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás tervezete 

 

16. 498/2021. Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás tervezete 

 

17. 499/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

18. 500/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

19. 501/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

20. 502/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

21. 516/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

22. 512/2021. A Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

23. 503/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

24. 504/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

25. 505/2021. A 2021. július 9-én közzétett Kalocsa 94,5 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának módosítása 

 

26. 506/2021. A 2021. július 9-én közzétett Dunaföldvár 104,1 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának módosítása 

 

27. 507/2021. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. 

november 27-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás folytatása 

 

28. 511/2021. A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. május 

21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. június 21-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

29. 508/2021. A Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. május 13-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 

30. 513/2021. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi 

kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

513/2/2021. Kiegészítés az 513/2021. számú előterjesztéshez: Az 

audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata 

 

31. 514/2021. A rádiós médiaszolgáltatók 2020. évi 

kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

32. 515/2021. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi 

kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult 

hatósági eljárás lezárása 

 

33. 509/2021. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és 

közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 

2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 

34. 510/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti 

vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatást 

nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségének teljesítése tárgyban indított hatósági eljárások 

lezárása 

 

35. 477/2021. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Zrt.-vel szemben a 

Médiatanács 615/2020. (VI. 30.) számú határozata kapcsán 

hozott, a Fővárosi Törvényszék 105.K.706.046/2020/9. számú, 

valamint a Kúria, mint másodfokú bíróság Kf.Vl.39.705/2021/4. 

számon meghozott ítélete alapján – előzmények: 211/2020; 

299/2020. és 324/2021. számú előterjesztés 

 

36. 478/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2021. május 3-án 18 óra 45 perctől sugárzott „Tények Plusz” című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és 

a 10. § (1) bekezdés c) pont megsértése] – előzmény: 342/2021. 

számú előterjesztés 

 

37. 479/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2021. március 28. és április 25. között sugárzott „Életmódi” és 

„Életmódi Plusz” című műsorszámok vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésének megsértése] – előzmény: 405/2021. számú 

előterjesztés 

 

38. 480/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. májusi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

a Dunapart Rádió Kft. által üzemeltetett 93.1 Best FM 

(Dunaújváros 93,1 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi 

jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 424/2021. számú 

előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

39. 481/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

a Kapukom Kft. által üzemeltetett Rábaköz Rádió FM 94,5 

(Kapuvár 94,5 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson] – előzmény: 379/2021. számú előterjesztés 

 

40. 482/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

a VLNC FM Rádió Kft. által üzemeltetett 101,8 Best FM 

(Székesfehérvár 101,8 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi 

jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 403/2021. számú 

előterjesztés 

 

41. 483/2021. A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatások 2021. 

áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésének megsértése a TELIN Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásban] – előzmény: 362/2021. számú előterjesztés 

 

42. 484/2021. A TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2021. március 11-én 12 óra 8 perces 

kezdettel sugárzott „Autósport és Formula Ralihíradó” című 

műsorszámot követő médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Mttv. 

33. §. (1) bekezdés a) pontjának megsértése] – előzmény: 

404/2021. számú előterjesztés 

 

43. 485/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2021. április 5-11. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) 

bekezdésének b) pontjában, valamint az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

44. 486/2021. Az INDEX.HU Zrt. által működtetett INDEX Internetes 

Lap elnevezésű internetes sajtótermékben 2021. június 22-én 

megjelent, „Olyanra készülnek Matolcsyék, amire tíz éve nem volt 

példa” című médiatartalom Smtv. 20. § (7) bekezdésének 

érvényesülése szempontjából történő vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

45. 487/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett Duna World állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. június 25-én 19 óra 17 perces kezdettel 

sugárzott „Jób lázadása” című műsorszámot kifogásoló bejelentés 

[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontja 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

46. 517/2021. Az Emberi Méltóság Központ kérelme az „Unplanned 

(Váratlan élet)” című műsorszám előzetes klasszifikációja iránt 

[Mttv. 9. § (9) bekezdés] – kérelem visszautasítása 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-46/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

2. E-47/2021. Tájékoztató a Média- és Hírközlési Biztos 2021. II. 

negyedévi beszámolója a médiaszolgáltatókat valamint a 

sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

 

3. E-48/2021. Tájékoztató a földfelszíni rádiós és audiovizuális 

médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett változásokról 

(2020. szeptember 1.- 2021. július 26.) 

 

Budapest, 2021. július 27. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


