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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2021. évi 8. heti 

ülésszakának napirendjére 

2021. február 23. (kedd) 

Kezdési időpont: 11 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-12/2021. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási és 

Kezelési Szabályzat 30. §-a szerinti (30. § a) pont szerinti 

szerződés módosítása) – tárgyalás megkezdéséhez szükséges 

előzetes felhatalmazás iránti kérelem, az országos Dankó Rádió 

műsorszóró adóhálózat bővítése céljából az országos földfelszíni 

analóg rádió műsorszóró szolgáltatás és országos földfelszíni 

rádió műsorszétosztó szolgáltatás tárgyában kötött országos 

rádiós műsorszóró szerződés (MTVA lajstromszám: 535/2020.) 

módosításához 

 

2. MTVA-13/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap joggyakorlása alá tartozó audiovizuális vagyon és tartalmak 

interneten (ideértve a mobilplatformokat is) történő megjelenítését 

és a kapcsolódó szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató 

tartalomkezelő rendszer informatikai támogatása, és a szakterület 

igényei szerinti továbbfejlesztése 

 

3. MTVA-16/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 

január havi pénzügyi jelentése 
 

4. 96/2021. A Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

5. 97/2021. Az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

6. 86/2021. A Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2019. november 8-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás folytatása 

 

7. 87/2021. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2020. október 16-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 

8. 88/2021. A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén 

FM 104,9 – Sátoraljaújhely 104,9 MHz) rádiós médiaszolgáltató 

kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

 

9. 89/2021. A körzeti és azon országos vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2020. októberi és novemberi adásainak 

hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen 

elemzett országos televíziók és rádiók mintájában [az Smtv. 20. § 

(9) bekezdésének megsértése a Médiacentrum Debrecen Kft. által 

üzemeltetett Debrecen TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásban] – előzmény: 27/2021. számú előterjesztés 

 

10. 90/2021. A Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

Retro Rádió állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. december 14-én 6 

órától sugárzott „Bochkor” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

11. 91/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 

vélelmezett megsértése a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 

Nonprofit Kft. által üzemeltetett Városi Televízió Szeged állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

 

12. 92/2021. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV Spirit és a Közösségi 

Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Spirit FM állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásokon közzétett „Keljfel Jancsi” 

című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

13. 93/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásban 2021. január 22-én 13 óra 36 perces 

kezdettel sugárzott „Walker, a texasi kopó” című műsorszámot 

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

bekezdés e) pontja érvényesülésének vizsgálata] 

 

14. 95/2021. A CLT UFA s.a. médiaszolgáltató RTL2 elnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2020. november 14-től sugárzott ValóVilág 

powered by Big Brother 10, valamint a BeleValóVilág powered by 

Big Brother című műsorszámok vizsgálata – előzmény: 582/2020. 

számú előterjesztés 

 

15. 85/2021. Internetes közönségmérési adatok (2020. IV. negyedév)  

16. 94/2021. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező 

televízióknál (2020. július 1-december 31.) 
 

17. B-2/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2021. január) 
 

Tájékoztató 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-13/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. január)  

Budapest, 2021. február 22. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


