
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2021. évi 50. heti 

ülésszakának napirendjére 

2021. december 14. (kedd) 

Kezdési időpont: 9 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-100/2021. A Médiatanács által meghirdetett 

DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 

 

2. MTVA-101/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

november havi pénzügyi jelentése 
 

3. 846/2021. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás tervezete 

 

4. 853/2021. A Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

5. 836/2021. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. szeptember 

20-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

 

6. 850/2021. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. október 22-én közzétett pályázati felhívásra 

2021. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 842/2021. A Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati felhívásra 

2021. november 29-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

8. 837/2021. Az Esztergom 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

október 15-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 

 

9. 838/2021. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás lezárása 

 

10. 839/2021. A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás lezárása 

 

11. 847/2021. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

szeptember 17-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

12. 840/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

13. 843/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

14. 844/2021. A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 30-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

15. 845/2021. A PENTAFON Kft. (Dunaújváros 102,9 MHz, Rádió 24) 

rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása 

iránt 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

16. 848/2021. A Mátra Média Kulturális Egyesület kérelme ideiglenes 

hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 

alapján a Gyöngyös 92,4 MHz kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

 

17. 849/2021. A VLNC FM Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése 

szerinti kérelme 
 

18. 852/2021. A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) tárgyában megindított 

hatósági felügyeleti eljárás lezárása II. 

 

19. 829/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett M1 állandó megnevezésű, közszolgálati 

médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 17-én 17:17:19 és 

17:57:43 óra között közzétett „Most” című műsorszámot kifogásoló 

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

bekezdése c) pontjának megsértése] – előzmény: 716/2021. 

számú előterjesztés 

 

20. 830/2021. A Hír TV Zrt. által HÍR TV állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2021. szeptember 20-án 15:32:50 és 16:54:05 óra között és a Karc 

FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. 

szeptember 20-án 16:07:57 és 17:52:58 óra között sugárzott 

"Paláver" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § 

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

vélelmezett megsértése] 

 

21. 831/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi műsorainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a TELEKOM Kft. által 

üzemeltetett Rádió 88 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Szeged 95,4 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

22. 832/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi műsorainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a Paks FM Kft. által 

üzemeltetett PAKS FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

Paks 96,3 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

23. 833/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi műsorainak 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése a Veszprém Rádió Kft. által 

üzemeltetett Méz Rádió állandó megnevezésű kereskedelmi 

jellegű (Veszprém 103,1 MHz) médiaszolgáltatáson] 

 

24. 834/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett Duna állandó megnevezésű, közszolgálati 

médiaszolgáltatáson 2021. október 31-én 19 óra 51 perctől 

sugárzott "Vágy és vezeklés" című műsorszámot kifogásoló 

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

pont érvényesülésének vizsgálata] 

 

25. 835/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL-Klub állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. október 14-én 20:00 és 

21:15 óra között sugárzott "Keresztanyu" című műsorszám "Vérre 

menő játék (2. évad - 48. rész)" című epizódját kifogásoló 

bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének 

vizsgálata] 

 

26. 841/2021. A magyar rádiók zenei repertoárja és a zenei toplisták 

2020-ban a rádiók sugárzási adatai, a YouTube és a Spotify 

játszási listái alapján 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-73/2021. A román médiahatóságnak az SC CEE 

BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató Mozi+ állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. július 9-én 21:10 és 

23:20 között közzétett „Overlord” című műsorszámmal kapcsolatos 

tájékoztató levele 

 

2. E-74/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. november)  

Budapest, 2021. december 14. 

Budai László s.k. 

soros elnöki tisztséget ellátó tag 


