
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2021. évi 49. heti 

ülésszakának napirendjére 

2021. december 7. (kedd) 

Kezdési időpont: 11 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-98/2021. Kérelem az MTVA tulajdonosi joggyakorlásában 

lévő Kronos szobor tulajdonosi joggyakorlásának MNV Zrt. részére 

történő térítésmentes átadásának előzetes jóváhagyására 

 

2. 811/2021. A Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati felhívásra 

2021. november 24-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

3. 812/2021. A Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2021. október 8-án közzétett pályázati felhívásra 2021. november 

10-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 813/2021. A Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívásra 

2021. november 22-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

5. 814/2021. A Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. szeptember 

21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. november 4-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. 815/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. szeptember 

21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. november 4-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

7. 826/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. szeptember 

21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

 

8. 816/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. szeptember 15-én közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

 

9. 817/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. szeptember 15-én közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 

megállapítása 

 

10. 818/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

11. 819/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 30-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

12. 820/2021. A Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása  

 

13. 821/2021. A Szombathely 107,4 MHz helyi vételkörzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

14. 822/2021. A Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása  

 

15. 823/2021. A Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

16. 824/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

szeptember 8-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

17. 825/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése 

szerinti kérelme 
 

18. 827/2021. A Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – Dunakanyar 

Rádió) médiaszolgáltatóval szemben a Médiatanács 1102/2021. 

(X. 26.) számú döntése alapján indított óvadék rendelkezésre 

állásának vizsgálatára irányuló hatósági eljárás lezárása 

 

19. 828/2021. Az LBK Rock Kft. (Rock Nation Rádió – Budapest 103,9 

MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének 

módosítására irányuló kérelme 

 

20. 799/2021. A termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról 

szóló médiatanácsi ajánlás szövegének módosítása 
 

21. 800/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű 

kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban 

2021. augusztus 12-én 10:44:11 órai kezdettel sugárzott 

„Csapdába csalva” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 

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

megsértése] – előzmény: 608/2021. számú előterjesztés 

 

22. 801/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. július 29-én 20:20 és 

21:40 óra között sugárzott „Házasodna a gazda (4. évad - 9. rész)” 

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

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – 

előzmény: 607/2021. számú előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

23. 802/2021. A TV2 Zrt. közlemény minősítése iránti kérelme [az 

Mttv. 9. § (9) és 32. § (8) bekezdése] 
 

24. 803/2021. A Fehérvár Médiacentrum Kft. által üzemeltetett 

Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű (Székesfehérvár 99,2 

MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 2021. október 

6-án 19:06:24-19:55:13 óra között közzétett „Fehérvári 

beszélgetések: Tiszta Szex” című műsorszám hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

 

25. 804/2021. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal 

kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021. III. negyedév) 
 

26. 805/2021. A Hegyvidék Média Kft. által üzemeltetett Hegyvidék 

Televízió állandó megnevezésű közösségi jellegű 

médiaszolgáltatás 2021. szeptember 24-30. közötti műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésének vélelmezett megsértése] - előzmény: 739/2021. 

számú előterjesztés 

 

27. 806/2021. A TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó 

megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

(Jászberény 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 

24-én három alkalommal sugárzott médiatartalom hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett 

megsértése] 

 

28. 807/2021. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

által üzemeltetett Szeged Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatás 2021. október 4-10. között sugárzott műsorának 

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

bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 

 

29. 808/2021. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Karc FM 88,3 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű (Zalaegerszeg 88,3 

MHz + Szombathely 97,1 MHz) közösségi jellegű 

médiaszolgáltatás 2021. október 25-31. közötti időszakban 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésének vélelmezett 

megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

30. 809/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi műsorainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a TRIÓ Rádió Kft. által 

üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Jászberény 97,7 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

31. 810/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi műsorainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a "VIACOM" Kft. által 

üzemeltetett AKTÍV RÁDIÓ 102,2 állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Tiszakécske 102,2 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-70/2021. A látássérültek médiabefogadását segítő audionarráció 

ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) bekezdése alapján (2021. III. 

negyedév) 

 

2. E-71/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2021. november 

hónapban 

 

3. E-72/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2021. november 

hónapban 

 

Budapest, 2021. december 7. 

Szadai Károly s.k. 

soros elnöki tisztséget ellátó tag 


