
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2020. évi 10. heti ülésszakának napirendjére 

2020. március 3. (kedd) 

Kezdési időpont: 11 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-26/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap 2019. évi költségvetésének módosítása 
 

2. MTVA-27/2020. Az Általános Pályázati Feltételek  

3. MTVA-28/2020. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, 

közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2020) 

 

4. MTVA-29/2020. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós közéleti 

magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 

készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2020) 

 

5. MTVA-30/2020. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított VIDEO PONTES SRL. és a FILM POSITIVE Productions 

Kft. mint pénzügyi lebonyolító bemutatási határidő-módosítási 

kérelme és tájékoztatása 

 

  

6. 83/2020. A Cece 91,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

7. 84/2020. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

8. 87/2020. A Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. 

december 20-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 

 

9. 88/2020. Hatósági eljárás indítása a KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM 

– Karcag 88,0 MHz) kisközösségi rádiós médiaszolgáltatóval 

szemben 

 

10. 85/2020. A kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 
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11. 86/2020. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) 

 

12. 95/2020. A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. 

január 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás lezárása 

 

  

13. 89/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. október 24-én 6 órától 

közzétett „Reggeli” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 1/2020. 

számú előterjesztés 

 

14. 90/2020. A körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. 

októberi adásainak hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek 

a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók mintájában [az 

Smtv. 20. § (3) és (9) bekezdéseinek megsértése a Trial Média Kft. 

által üzemeltetett Balaton Televízió médiaszolgáltatás 2019. október 

21-én 19 órától sugárzott „Egy csepp egészség” című 

műsorszámában] – előzmény: 705/2019. számú előterjesztés 

 

15. 91/2020. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által 

üzemeltetett Pont Rádió (Mezőtúr 89,9 MHz) állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. január 28-a 

és február 3-a között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az 

Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 

16. 92/2020. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által 

üzemeltetett Pont Rádió (Mezőtúr 89,9 MHz) állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. január 28 – 

február 3. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § 

(4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése] 

 

17. 93/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott 

kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

Kossuth Rádió adóján 2020. január 31-én 06:00:01 órai kezdettel 

sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámban 07:11:12-

07:12:13 óra között közreadott műsorszegmenssel kapcsolatban 

 

18. 94/2020. Az ATV Zrt. Magyar ATV csatornáján 2020. január 23-án 17 

óra 55 perctől sugárzott „A nap híre” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének 

vizsgálata] 

 

  

19. 82/2020. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók 

műsoraiban (2019. II. félév) 
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20. T-5/2020. A Magyarországi Szcientológia Egyház fellebbezése az 

MN/27698-6/2019. számú hivatali határozattal szemben 
 

E-13/2020. A Média- és Hírközlési Biztos 2019. IV. negyedévi beszámolója a médiaszolgáltatókat valamint 

a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

E-14/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Budapest, 2020. március 2. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


