
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2018. évi 45. heti ülésszakának napirendjére 

 
2018. november 6. (kedd) 

 
Kezdési időpont: 14 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 
 
Tájékoztató: A 2018. évi 45. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Vass Ágnes 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-230/2018. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulójának 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-231/2018. A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárás második fordulójának 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

3. MTVA-232/2018. A Médiatanács által meghirdetett 

ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/44. heti bírálóbizottsági 

ajánlása 

 

4. MTVA-233/2018. Pályázati felhívás kibocsátása a Médiatanács által 

már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú 

animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban 

már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké 

alakításának elő- és utófinanszírozás keretében történő, vissza nem 

térítendő támogatására (DARGAYATTILA2018) 

 

5. MTVA-235/2018. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított ART Bt. kérelme 

 

6. MTVA-236/2018. A Médiatanács által meghirdetett 

HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Partnersfilm Kft. kérelme 

 

  

7. 436/2018. A Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. szeptember 6-án 

közzétett pályázati felhívásra 2018. október 18-án beérkezett 

pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

8. 442/2018. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jelleggel történő használatára 2018. szeptember 7-én 

közzétett pályázati felhívásra 2018. október 8-án beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 
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9. 443/2018. A Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. június 1-én 

közzétett pályázati felhívásra 2018. július 5-én beérkezett pályázati 

ajánlatok tartalmi vizsgálata 

 

10. 437/2018. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) kérelme a 

médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítása iránt 
 

11. 438/2018. A CENTER-RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § 

(11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 

12. 444/2018. A Helikon Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 

alapján a Keszthely 99,4 MHz és a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 

13. 439/2018. A Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

  

14. 440/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 16-22. közötti működésének 

vizsgálata [EURÓPA RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 87,9 Rádió 1 

Szeged 87,9 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi 

médiaszolgáltatás] – előzmény: 323/2018. számú előterjesztés 

 

15. 441/2018. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a HÍR TV Zrt. 

(Hír TV) vonatkozásában – előzmény: 360/2018. számú előterjesztés 

[a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos 

szabályainak vizsgálata (2018. III. negyedév)] 

 

  

16. 435/2018. A hallássérült nézők számára akadálymentesített 

műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2018. I. 

félév) 

 

  

17. B-11/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról 

(2018. szeptember) 
 

  

18. T-57/2018. A Médiatanács közreműködése a Budapest Nemzetközi 

Dokumentumfilm Fesztiválon (2019. január 28.-február 3.) 
 

E-66/2018. Tájékoztató a Média- és Hírközlési Biztos 2018. III. negyedévi beszámolója a 

médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

E-67/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2018. október hónapban 
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E-68/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2018. október hónapban 

Budapest, 2018. november 5. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


