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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2021. évi 37. heti 

ülésszakának napirendjére 

2021. szeptember 14. (kedd) 

Kezdési időpont: 11 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-80/2021. A Médiatanács által meghirdetett 

TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás második fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. 578/2021. A Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

3. 579/2021. A Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

4. 580/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

5. 581/2021. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

6. 582/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

7. 583/2021. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívásának véglegesítése 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

8. 584/2021. Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

9. 585/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

10. 586/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. augusztus 31-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

11. 587/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. július 23-án 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

 

12. 523/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett M5 állandó megnevezésű, közszolgálati 

médiaszolgáltatáson 2021. július 13-án 21 órától sugárzott „A 

művészet templomai” című műsorszámot kifogásoló bejelentés (az 

Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés d) pont 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

13. 562/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett M4 SPORT állandó megnevezésű, közszolgálati 

médiaszolgáltatáson 2021. június 26-án 18 órától sugárzott „Wales 

- Dánia nyolcaddöntő mérkőzés” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének 

vizsgálata] 

 

14. 563/2021. Az lnsider Media Lapkiadó Kft. által üzemeltetett, 

www.pestisracok.hu oldalon elérhető, PestiSrácok.hu elnevezésű, 

internetes sajtótermékben megjelent cikkeket kifogásoló 

bejelentések [az Smtv. 19. § (3) bekezdése érvényesülésének 

vizsgálata] 

 

15. 564/2021. A Mediaworks Hungary Zrt. ált üzemeltetett 888.hu 

internetes sajtótermékben megjelent cikkeket kifogásoló 

bejelentések [az Smtv. 19. § (3) bekezdés érvényesülésének 

vizsgálata] 

 

16. 574/2021. A nemzeti konzultációra felhívó társadalmi célú reklámot 

kifogásoló bejelentések 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

17. 575/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi műsorainak hatósági 

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

megsértése a TELEKOM BÉKÉS Kft. által üzemeltetett 90.5 Gyula 

Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Gyula 90,5 MHz) 

kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 

421/2021. számú előterjesztés 

 

18. 565/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi műsorainak hatósági 

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

megsértése a Kalocsai Rádió Bt. által üzemeltetett Korona FM 100 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Kalocsa 100,0 MHz) 

kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 

422/2021. számú előterjesztés 

 

19. 566/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi műsorainak hatósági 

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

megsértése a Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett FM 

95 - Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Debrecen 95,0 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] – előzmény: 420/2021. számú előterjesztés 

 

20. 567/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. júniusi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

megsértése a Radio Plus Kft. által üzemeltetett 99,9 Rádió 1 

(Kaposvár 99,9 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson] 

 

21. 568/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. júniusi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

megsértése az INTERAX Kft. által üzemeltetett Csaba Rádió 

(Békéscsaba 88,9 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi 

jellegű médiaszolgáltatáson] 

 

22. 576/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. júliusi adásainak hatósági ellenőrzése [az 

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

megsértése a VLNC FM Rádió Kft. által üzemeltetett 90.4 Best FM 

(Velence Meleghegy 90,4 MHz) állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

23. 569/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. júniusi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

megsértése az Echo Penisola Kft. által üzemeltetett Rádió 1 Part 

(Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz) állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

 

24. 570/2021. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 102,6 

állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Nyíregyháza 102,6 

MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. június 28. - július 

4. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 

25. 577/2021. A „reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] 

hatósági vizsgálatának eredménye [(2021. április - május - június) 

HírTV Zrt. - HÍR TV] – előzmény: 474/2021. számú előterjesztés 

 

26. 571/2021. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal 

kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021. II. negyedév) 
 

27. 572/2021. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

által üzemeltetett Szeged Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 

április 19-én 20 óra 37 perces kezdettel sugárzott „Törzsasztal” 

című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (2) 

bekezdésének megsértése] – előzmény: 437/2021. számú 

előterjesztés 

 

28. 573/2021. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. augusztus 11-én 

19 óra 30 perckor kezdődött „Híradó” című műsorszám 19:56:52-

20:00:17 óra között közreadott szegmensével kapcsolatosan 

 

29. 561/2021. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel 

rendelkező televízióknál (2021. január 1-június 30.) 
 

30. B-9/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2021. augusztus) 
 

Budapest, 2021. szeptember 13. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


