
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2018. évi 2. heti ülésszakának napirendjére 

 
2018. január 9. (kedd) 

 
Kezdési időpont: 10 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 
 
Tájékoztató: A 2018. évi 2. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: Dr. Koltay András 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-1/2018. A Médiatanács által meghirdetett 

DARGAYATTILA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme 

 

2. MTVA-2/2018. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2017. december 1. 

– december 31.) 

 

  

3. T-1/2018. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2018. évi folyamatos fenntartásához 

szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására 

meghirdetett REZSI2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 

 

4. T-2/2018. A magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre 

nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási 

munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 

pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

5. T-3/2018. A televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának 

támogatására meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

  

6. 1/2018. A „VIACOM” Kft. (Aktív Rádió 93,8) Karcag 93,8 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 

7. 2/2018. Az FM 4 Rádió Kft. (Mária Rádió Völgyhíd) Veszprém 95,1 

MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos 

kérelme 

 

8. 3/2018. A Helikon Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a 

Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

vonatkozásában 
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9. 4/2018. A Helikon Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a 

Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

vonatkozásában 

 

10. 8/2018. Az LB Rádió Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a 

Hajdúböszörmény 98,9 MHz tekintetében 

 

11. 9/2018. Az LB Rádió Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Hajdúnánás 

93,3 MHz tekintetében 

 

12. 10/2018. Az LB Rádió Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Hajdúszoboszló 

100,6 MHz tekintetében 

 

13. 15/2018. Kalló Gyula (Miskolc-Avas 88,7 MHz – Code FM-88,7) 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 

 

14. 16/2017. A rádiós médiaszolgáltatókkal szemben a műsorkvótákra 

vonatkozó kötelezettség 2016. évi teljesítésének felügyelete 

tárgyában megindult hatósági eljárások lezárása 

 

  

15. 5/2018. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 

csatornán 2017. október 21-én 12 óra 38 perctől sugárzott High Life 

című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 

pontjának vélelmezett megsértése] 

 

16. 6/2018. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem 

szereplő országos médiaszolgáltatók 2017. októberi adásainak 

hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (8) bekezdésében foglalt 

rendelkezés vélelmezett megsértése az AMC Networks Central 

Europe Kft. által üzemeltetett Minimax csatornán] 

 

17. 7/2018. A Rádió Q Kft. által üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 

MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. 

november 30 – december 6. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 

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

a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése] 

 

18. 11/2018. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában 

nem szereplő országos médiaszolgáltatók 2017. októberi adásainak 

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] – előzmény: 547/2017. számú előterjesztés 

 

19. 12/2018. A televíziós egészségügyi magazinműsorok célvizsgálata – 

az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Domino TV 

Műsorszolgáltató Zrt. által üzemeltetett Domino TV csatornán 2017. 
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április-májusban – előzmény: 452/2017. számú előterjesztés 

20. 13/2018. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal 

kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2017. IV. negyedév) 
 

21. 14/2018. Bejelentés a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató 

által üzemeltetett RTL KLUB csatornán 2017. december 23. napján 

sugárzott, „Gazdátlanul Mexikóban” című műsorszámot megszakító 

„Híradó” című műsorszám előzetesével kapcsolatban 

 

E-1/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2017. december hónapban 

E-2/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2017. december hónapban 

E-3/2018. Tájékoztató a 2017. november 1-jétől 2017. december 31-ig kiadmányozott hivatali 

döntésekről 

E-4/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Budapest, 2018. január 8. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


