
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2019. évi 38. heti ülésszakának napirendjére 

 
2019. szeptember 17. (kedd) 

 
Kezdési időpont: 10 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 
 
Tájékoztató: A 2019. évi 38. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Auer János 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-195/2019. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 

pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-196/2019. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második és harmadik 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított B & L Line Kft. kérelme 

 

3. MTVA-197/2019. A Médiatanács által meghirdetett 

FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított INFORG-M&M Film Kft. kérelme 

 

4. MTVA-198/2019. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított MONTAGE-VIDEO Kkt. tájékoztatása 

 

5. MTVA-199/2019. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2019. július 1. – 

augusztus 31.) 

 

  

6. 543/2019. A Szombathely 97,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

7. 550/2019. A Szentes 106,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

8. 544/2019. A Médiatanács által a Keszthely 93,4 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. 

május 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 

 

9. 545/2019. Az Eger 91,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. július 18-án közzétett 

pályázati felhívásra 2019. szeptember 4-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

 

10. 546/2019. A Hatvan 94,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. július 19-én közzétett 
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pályázati felhívásra 2019. szeptember 5-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

11. 554/2019. A Körmend 99,8 MHz helyi kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. július 26-án 

közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 10-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

12. 547/2019. A Budakalászi Média Kft. kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § 

(11) bekezdése alapján a Szentendre 91,6 MHz kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 

  

13. 548/2019. A PestiSrácok.hu sajtótermékben megjelent „A 

homoszexualitás reklámozásáról” és az „Elég az érzékenyítésből, 

hagyjátok élni az embereket” című cikkeket kifogásoló bejelentés [az 

Smtv. 14. § (2), valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

14. 549/2019. A CBA Piros reklámfilmmel kapcsolatos bejelentés  

15. 551/2019. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

médiaszolgáltató által üzemeltetett Duna Televízió 

médiaszolgáltatáson 2019. augusztus 22-én 16 óra 10 perctől 

sugárzott „Anya, az állatorvos” című műsorszámmal kapcsolatban [az 

Mttv. 9. § (4) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 

16. 552/2019. Új eljárás lefolytatása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel 

szemben a 436/2016. (IV. 12.) számú médiatanácsi határozat 

bírósági felülvizsgálata során született ítéletek alapján 

 

17. 553/2019. A Közösségi Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Spirit 

FM állandó megnevezésű (korábbi megnevezése: Broadway Rádió) 

kisközösségi vételkörzetű (Budapest-Terézváros 87,6 MHz) 

közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 15-21. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 

63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g-h) 

pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 432/2019. 

számú előterjesztés 

 

  

18. T-49/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 

nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások bemutatása 

előtti figyelemfelhívás követelményének sérelmét megállapító 

MN/16416-7/2019. számú hivatali határozattal szemben 

 

19. T-50/2019. A társszabályozó szervezetek 2019. I. félévi 

tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadása 
 

E-53/2019. A bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltatók 2018. évre vonatkozó beszámolója 
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E-54/2019. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

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

helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évre vonatkozó beszámolója 

E-55/2019. A Médiatanács követelés állománya (2019. augusztus) 

Budapest, 2019. szeptember 16. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


