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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  

2014. évi 19. heti ülésszakának napirendjére 

 

2014. május 6. (kedd) 

 

Kezdési időpont: 14.00 óra 

Helyszín: Médiatanács ülésterem 

 

Tájékoztató: A 2014. évi 19. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Auer János 

2014. május 6. (kedd) 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ a Médiatanács 

részére 

1. MTVA-92/2014. A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárás első fordulójának 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-93/2014. A Médiatanács 66/2014. (I. 28.) számú döntésével 

meghirdetett TVALLANDO2014 pályázati eljárás első fordulójában 

beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

3. MTVA-94/2014. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2013 

pályázati eljárás lezárása 
 

4. MTVA-95/2014. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2014 

pályázati eljárás lezárása 
 

5. MTVA-96/2014. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2014 

pályázati eljárás lezárása 
 

6. MTVA-97/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Quality Pictures Kft. 

szerződésszegése 

 

  

7. 199/2014. A 2072/2012. (XI. 28.) médiatanácsi döntés és az 

Ideiglenes hatósági szerződés alapján létrejött keretmegállapodás I.5. 

pontja szerinti 2. mellékletének 2013. évi végrehajtásával kapcsolatos 

beszámoló 

 

  

8. 215/2014. A Médiatanács 779/2013. (IV. 30.) számú döntésének 

kijavítása 
 

9. 216/2014. A Nyugat Rádió Kft. (Szombathely 88,4 MHz, Nyugat 

Rádió Szombathely 88,4) műsorszolgáltatási szerződésének 

hatósági szerződéssé alakítására irányuló eljárás folytatása és új 

eljárás megindítása a Szombathely 88,4 MHz médiaszolgáltatás 

közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésére irányulóan 

 

  

10.  210/2014. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 

("reklámhangerősség") megsértése tárgyában indult hatósági eljárás 

lezárása (2013. július - augusztus - szeptember) [MTM-SBS 

Televízió Zrt. - TV2]  

 

11. 211/2014. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány  
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által üzemeltetett Csillagpont Rádió (Miskolc 94,0 MHz) állandó 

megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. január 

13-a és 19-e közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) 

bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]  

12. 212/2014. A Duna Televízió Nonprofit Zrt. kérelme az "Őfelsége 

titkosszolgálatban", a "Gyémántok az örökkévalóságnak", az "Élni és 

halni hagyni", "Az aranypisztolyos férfi" és "A kém, aki szeretett 

engem" című filmalkotások előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § 

(9) bekezdés] 

 

13. 213/2014. A Sanocki Péter egyéni vállalkozó által üzemeltetett 

Balmazújváros Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Balmazújváros) közösségi médiaszolgáltatás 2014. március 17-23. 

között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [a BJ/11756-2/2013. ügyiratszámú hatósági 

határozat r), s) és u) pontjaiban foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) 

bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]  

 

14. 214/2014. A PROGETTO MÉDIA Kft. által üzemeltetett FIX állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. január 29-e és 

február 4-e között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [az 1289/2013. (VIII. 28.) számú médiatanácsi 

határozat o), r), t) és u) pontjainak vélelmezett megsértése]  

 

15. 217/2014. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 

("reklámhangerősség") megsértése tárgyában indult hatósági eljárás 

lezárása (2013. október - november - december) [Magyar RTL 

Televízió Zrt. - RTL Klub]  

 

  

16. T-29/2014. Az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató 

fellebbezése a hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető 

műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/72961-7/2013. számú hivatali határozattal szemben  

 

17. T-30/2014. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató 

fellebbezése a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra 

vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/72959-5/2013. számú hivatali határozattal szemben  

 

  

18. B-4/2014. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. március)  

 

Budapest, 2014. május 5. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
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