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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-245/2017. Háromszakaszos, háromfordulós pályázati 

felhívások kibocsátása ismeretterjesztő filmek 

(KOLLÁNYIÁGOSTON2018), dokumentumfilmek 

(EMBERJUDIT2018) és animációs filmek (MACSKÁSSYGYULA2018) 

gyártásának támogatására 

 

2. MTVA-246/2017. A Médiatanács által meghirdetett 

FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárás támogatási szerződése és 

mellékletei formaszövegének elfogadása 

 

  

3. 544/2017. Az Energobuild Hungary Kft. (jogelőd: Alföld Kamera 

Debrecen Kft.) médiaszolgáltatóval szemben a műsorkvótákra 

vonatkozó kötelezettség 2016. évi teljesítésének felügyelete 

tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása 

 

4. 545/2017. Az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. kérelme az országos 

vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 

5. 550/2017. A Médiatanács által a Dunaújváros 93,1 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű hasznosítására 

2017. június 1-jén közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Crossborder Film Kft.-vel szemben megindított 

hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 

6. 551/2017. A Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz) és a Magyar 

Katolikus Rádió Alapítvány (Törökszentmiklós 96,4 MHz) együttes 

kérelme hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt 

 

7. 552/2017. A World Média Kft. (Dunakanyar FM 94.1 - Vác 94,1 MHz) 

helyi közösségi rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 

műsortervének módosítása iránt 

 

  

8. 547/2017. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában 

nem szereplő országos médiaszolgáltatók 2017. októberi adásainak 
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hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának és az 

Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése a Trial Média 

Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió körzeti 

médiaszolgáltatásában] 

9. 548/2017. A Fehérvár Médiacentrum Kft. által üzemeltetett 

Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. 

szeptember 11-17. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 

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

rendelkezés megsértése] – előzmény: 449/2017. számú előterjesztés 

 

10. 549/2017. 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 rendelkezés 

vélelmezett megsértése] – előzmény: 430/2017. számú előterjesztés 

 

  

11. 546/2017. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók 

műsoraiban (2017. I. félév) 
 

  

E-55/2017. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

E-56/2017. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2017. november hónapban 

E-57/2017. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2017. november hónapban 

E-58/2017. A bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltatók 2016. évre vonatkozó beszámolója 

E-59/2017. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális, valamint a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi 

közösségi audiovizuális médiaszolgáltatók 2016. évre vonatkozó beszámolója 

Budapest, 2017. december 4. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


