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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2021. évi 41. heti 

ülésszakának napirendjére 

2021. október 13. (szerda) 

Kezdési időpont: 10 óra 30 perc 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 656/2021. Az Esztergom 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

2. 666/2021. A Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

3. 667/2021. A Nyíregyháza 91,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

4. 671/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

5. 657/2021. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 

2021. szeptember 27-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

 

6. 658/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 29-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

7. 659/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 

2021. szeptember 29-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

 

8. 672/2021. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívásra 

2021. szeptember 15-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

 

9. 660/2021. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. szeptember 13-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

10. 661/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

augusztus 4-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

 

11. 662/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 

12. 663/2021. A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. május 19-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 

13. 668/2021. A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 

 

14. 664/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2021. április 30-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes Pápai Platán Nonprofit Kft. 

vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

15. 669/2021. A Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2021. július 16-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes LBK Base Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

16. 665/2021. Az X AND A Kft. Mttv. 65. § (1) bekezdés szerinti 

kérelme 
 

17. 646/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. júliusi adásainak hatósági ellenőrzése [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a 

VLNC FM Rádió Kft. által üzemeltetett 90.4 Best FM (Velence 

Meleghegy 90,4 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi 

jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 576/2021. számú 

előterjesztés 

 

18. 647/2021. A Mosoly Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett RÁDIÓ 

SMILE állandó megnevezésű kisközösségi (Kiskunfélegyháza 89,9 

MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2021. május 25-31. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. 

§ (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 

– előzmény: 475/2021. számú előterjesztés 

 

19. 648/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2021. júniusi adásainak hatósági ellenőrzése 

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

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

MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson] – előzmény: 567/2021. számú előterjesztés 

 

20. 649/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatás 2021. április 5-11. között sugárzott műsorának 

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

bekezdésének b) pontjában, valamint az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 

485/2021. számú előterjesztés 

 

21. 650/2021. A közösségi jellegű médiaszolgáltatások 2021. 

augusztusi adásainak vizsgálata - a MEDIA SOLUTIONS Kft. által 

üzemeltetett Somogy TV állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű médiaszolgáltatás 2021. augusztus 1-7. között 

sugárzott műsorainak vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 

és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének megsértése] – előzmény: 

592/2021. számú előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

22. 651/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 30-án 21:20 

és 22:40 óra között sugárzott "Survivor - Celebek a civilek ellen! 

(5. évad 1. rész)" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a 

klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 

23. 652/2021. Bejelentés a "Hogyankell.hu" elnevezésű internetes 

sajtótermékben megjelent "Hogyan kell leengedni és 

vízkőteleníteni a bojlert?" című cikkel kapcsolatban [az Smtv. 19. § 

(3) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

 

24. 653/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson közzétett, a Penny reklámját kifogásoló 

bejelentése [az Smtv. 20. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

25. 654/2021. A Soproni Kommunikációs Központ Kft. által 

üzemeltetett Sopron Televízió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásban 2021. augusztus 23-án 18:00:00 órai 

kezdettel sugárzott "Híradó" című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Smtv. 20. § (3) bekezdése érvényesülésének 

vizsgálata] 

 

26. 655/2021. A Magyar Lapkiadók Egyesülete Társszabályozás 

Szakértői Bizottsága T-2021/02. ügyiratszámú határozatának 

felülvizsgálata 

 

27. 670/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 

2021. augusztus 20-án 22 órától sugárzott „Bohém rapszódia” 

című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 9. § (6) bekezdés 

és a 10. § (1) bekezdés d) pont érvényesülésének vizsgálata] 

 

28. 645/2021. A nyomtatott sajtótermékek terjesztése és online 

megjelenése 2021 első félévében 
 

Tájékoztató 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-62/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

Budapest, 2021. október 12. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


