
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2017. évi 41. heti ülésszakának napirendjére 

 
2017. október 10. (kedd) 

 
 
Kezdési időpont: 10 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 
 
Tájékoztató: A 2017. évi 41. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: Dr. Vass Ágnes 
 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-196/2017. A Médiatanács által meghirdetett 

ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2017/40. hetében beérkezett 

pályázatokról 

 

2. MTVA-199/2017. Pályázati felhívás kibocsátása hangjátéksorozatok, 

hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának 

vissza nem térítendő támogatására (CSERÉSMIKLÓS2017) 

 

3. MTVA-200/2017. Pályázati felhívás kibocsátása az archív tartalmak 

újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi 

eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó 

történelmi dokumentumfilmek gyártásának vissza nem térítendő 

támogatására (NEMESKÜRTYISTVÁN2017) 

 

4. MTVA-201/2017. A Médiatanács által meghirdetett 

NEMESKÜRTYISTVÁN2017 pályázati eljárás támogatási szerződési 

és mellékletei formaszövegének elfogadása 

 

5. MTVA-197/2017. A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított ANIMACI Bt. kérelme 

 

6. MTVA-198/2017. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított COLLOC Productions Kft. kérelme 

 

7. MTVA-202/2017. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Bulb Cinema Kft. kérelme 

 

8. MTVA-206/2017. A Kései Szüret Produkció Kft. és az iamnewhere 

Kft. kérelme az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
 

9. MTVA-203/2017. Tájékoztató - A Médiatanács által meghirdetett 

DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított DDK Kft. tájékoztatója 
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10. MTVA-204/2017. Tájékoztató - A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Vargyasi Levente Sc. Variart. SRL tájékoztatója 

 

11. MTVA-205/2017. Tájékoztató - A Mecenatúra Igazgatóság havi 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2017. szeptember 

1. - szeptember 30.) 

 

  

12. 432/2017. A Pécs 101,7 MHz körzeti kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. május 19-én 

közzétett pályázati felhívásra 2017. június 28-án beérkezett pályázati 

ajánlatok tartalmi vizsgálata  

 

13. 436/2017. A Budapest 101,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2017. július 13-án közzétett pályázati 

felhívásra 2017. szeptember 21-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

 

14. 433/2017. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal 

szemben a műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2016. évi 

teljesítésének felügyeletet tárgyában megindult hatósági eljárás 

lezárása I. 

 

15. 434/2017. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal 

szemben a műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2016. évi 

teljesítésének felügyeletet tárgyában megindult hatósági eljárás 

lezárása II. 

 

16. 435/2017. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal 

szemben a műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2016. évi 

teljesítésének felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárás 

lezárása III. 

 

17. 438/2017. A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben a 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2016. évi teljesítésének 

felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárások lezárása 

 

18. 437/2017. Bihari Antal egyéni vállalkozó (Esztergom 52. csatorna, 

Körzeti Televízió Esztergom) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére az Esztergom 52. csatorna vonatkozásában 

az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

19. 439/2017. A Rádió Q Kft. (Budapest 99,5 MHz) határidő hosszabbítás 

kérelme a médiaszolgáltatóval szemben indított hatósági eljárás 

vonatkozásában 

 

  

20. 429/2017. A Közösségi Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett 

Kontakt Rádió (Budapest 87,6 MHz) állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2017. június 20-26. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt 

rendelkezések megsértése] - előzmény a 366/2017. számú 
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előterjesztés 

21. 430/2017. Az "Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. által 

üzemeltetett Európa Rádió (Miskolc 90,4 MHz) állandó megnevezésű 

közösségi médiaszolgáltatás 2017. augusztus 28-a és szeptember 3-

a között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

22. 431/2017. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal 

kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2017. III. negyedév) 
 

  

23. 428/2017. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2017. január-

június) 
 

 
E-46/2017. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2017. szeptember hónapban 
 
E-47/2017. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2017. szeptember hónapban 

Budapest, 2017. október 6. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 



 

 

Módosító javaslat I. 
a Médiatanács 2017. évi 41. heti ülésszakának napirendjére 

2017. október 10. 
 

 

MTVA-183/II/2017. Az MTVA 2017 októberében lejáró hitelkeretszerződését kiváltó új hitel- és garancia 

keretszerződés megkötéséhez való hozzájárulás 

 

440/2017. Tényállás tisztázása a Csaba Rádió Kft. (Békéscsaba 104,0 MHz), valamint a Radio Plus Kft. 

(Budapest 96,4 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme vonatkozásában 

 

Budapest, 2017. október 9. 

 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 

 


