
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2021. évi 47. heti 

ülésszakának napirendjére 

2021. november 23. (kedd) 

Kezdési időpont: 11 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-95/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap 2021. év I-IX. havi beszámolója 
 

2. 776/2021. A Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. szeptember 

20-án közzétett pályázati felhívásra 2021. november 3-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

3. 777/2021. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívásra 

2021. november 8-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 778/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

szeptember 17-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

 

5. 779/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV 2 állandó 

megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2021. július 11-én sugárzott "Életmódi" című 

műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 

pontjának megsértése] - előzmény: 678/2021. számú előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 780/2021. A PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. által üzemeltetett 

PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. július 5-én 

sugárzott és öt alkalommal megismételt „Boomerlázadás” című 

műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésének megsértése] - előzmény: 613/2021. számú 

előterjesztés 

 

7. 781/2021. A „reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] 

hatósági vizsgálatának eredménye [(2021. július – augusztus – 

szeptember) HírTV Zrt. - HÍR TV] - előzmény: 705/2021. számú 

előterjesztés 

 

8. 782/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi adásainak hatósági 

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

vélelmezett megsértése a Best Radio Kft. Által üzemeltetett 88,9 

BestFM (Zalaegerszeg 88,9 MHz) és 100,7 BEST FM (Eger 100,7 

MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatásokon] 

 

9. B-11/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2021. október) 
 

Tájékoztató 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-69/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. október)  

Budapest, 2021. november 23. 

Budai László s.k. 

soros elnöki tisztséget ellátó tag 


