
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2020. évi 12. heti ülésszakának napirendjére 

2020. március 17. (kedd) 

Kezdési időpont: 11 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-35/2020. Az Mttv. 136.§ (8) bekezdése alapján létrejött 

8918/2012. számú keretmegállapodás I. 5. pontja szerinti 1. d 

melléklet jóváhagyása 

 

2. MTVA-38/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap alapítására és működésére vonatkozó adatok kivonata 

dokumentum módosításának elfogadása 

 

3. MTVA-39/2020. Tájékoztató – Az MTVA Belső Ellenőrzési Iroda 

éves jelentése a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
 

4. MTVA-36/2020. A Médiatanács által meghirdetett 

HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított 235 Film Kft. határidő-módosítási kérelme 

 

5. MTVA-37/2020. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított ASOCIATIA ERDÉLY M EGYESÜLET és a Dunatáj 

Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító határidő-módosítási kérelme 

 

  

6. T-6/2020. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, 

valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására 

meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági 

tagjainak megválasztásáról 

 

7. T-7/2020. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós 

hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására 

meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági 

tagjainak megválasztásáról 

 

  

8. 109/2020. Felkérés a Szeged 100,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
 

9. 120/2020. A Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati felhívás 

tervezete 
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10. 116/2020. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 

használatára irányuló pályázati felhívás véglegesítése 
 

11. 110/2020. A Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2019. december 19-én közzétett pályázati felhívásra 

2020. január 20-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

12. 111/2020. A ”KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 

(Kölcsey Televízió Mátészalka) ideiglenes médiaszolgáltatási 

hatósági szerződésének módosítása 

 

13. 117/2020. A Rádió 8 Körmend Kft. kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § 

(11) bekezdése alapján a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű 

kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 

14. 112/2020. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (Kalocsa 48. 

csatorna - Kalocsa Városi Televízió) bejelentése a helyi vételkörzetű 

audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

 

15. 118/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése 

szerinti kérelme 
 

16. 122/2020. A Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

  

17. 113/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. december 1-jén közzétett 

"Lifestyle" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 50/2020. 

számú előterjesztés 

 

18. 114/2020. A körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. 

novemberi adásainak hatósági ellenőrzése, amelyek nem 

szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók 

mintájában [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Trial 

Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió 

médiaszolgáltatásában] – előzmény: 34/2020. számú előterjesztés 

 

19. 119/2020. A Hír TV Zrt. médiaszolgáltató Hír TV csatornáján 2020. 

január 5-én 21 óra 11 perctől sugárzott „Bayer Show” című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (2) bekezdés 

érvényesülésének vizsgálata] 

 

  

20. 115/2020. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2019. július-

december) 
 

  

21. T-8/2020. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató 2020. január 

17-én benyújtott fellebbezése a nyugalom megzavarására alkalmas 
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képi és hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívás 

követelményének sérelmét megállapító MN/29997-6/2019. számú 

hivatali határozattal szemben 

  

22. 121/2020. A Médiatanács ügyrendjének módosítása  

E-19/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. február) 

E-20/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Budapest, 2020. március 16. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


