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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  

2014. évi 37. heti ülésszakának napirendjére 

 

2014. szeptember 9. (kedd) 

 

 

Kezdési időpont: 14.00 óra 

Helyszín: Médiatanács ülésterem 

 

Tájékoztató: A 2014. évi 37. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Kollarik Tamás 

 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-179/2014. A Budapesti 2. számú Földhivatal által 29708 helyrajzi 

számon nyilvántartott „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 

természetben a 1068 Budapest, VI. kerület Benczúr u. 19. szám alatti, 

összesen 2.287 m2 földterület és 3.427,4 m2 nettó épület terület 

nagyságú a Magyar Állam tulajdonában és az MTVA vagyonkezelésében 

álló ingatlan elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésére irányuló 

versenyeztetési eljárás megkezdéséhez és meghatározott összegű 

vételár esetén a szerződés megkötéséhez történő előzetes jóváhagyása 

iránt 

 

2. MTVA-184/2014. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

2014. I–VI. havi várható gazdálkodása 
 

3. MTVA-187/2014. A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2012 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. kérelme 

MTVA-187/II/2014. Kiegészítés az MTVA-187/2014. számú 

előterjesztéshez: A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2012 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. kérelme 

 

 

4. MTVA-188/2014. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

elektronikus úton történő pályáztatási rendszerének bevezetési 

feltételeiről és ütemezéséről 

MTVA-188/II/2014. Kiegészítés az MTVA-188/2014. számú 

előterjesztéshez: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

elektronikus úton történő pályáztatási rendszerének bevezetési 

feltételeiről és ütemezéséről 

 

5. MTVA-189/2014. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2014 

pályázati eljárás lezárása 
 

6. MTVA-190/2014. A Médiatanács által meghirdetett 

NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás támogatási szerződései és 

mellékletei formaszövegének elfogadása 

 

7. MTVA-191/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 

pályázati eljárás harmadik fordulójában kedvezményezetté nyilvánított 

Omega-Kreatív Bt. kérelme 

 

8. MTVA-192/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013  
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pályázati eljárás első fordulójában kedvezményezetté nyilvánított MAXIM 

Production Kft. szerződésszegése 

9. MTVA-193/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MUNKART BT. 

szerződésszegése 

 

10. MTVA-194/2014. A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2012 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított T.ZS.M. Kft. szerződésszegése 

 

  

11. 398/2014. A Televíziós nézettségmérés és rádiós hallgatottságmérés 

módszertanának módosítása 
 

12. 405/2014. A hatósági szerződésben rögzített éves beszámolási 

kötelezettségüket határidőben nem teljesítő földfelszíni helyi és körzeti 

kereskedelmi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági lejárások 

lezárása 

 

13. 406/2014. A hatósági szerződésben rögzített éves beszámolási 

kötelezettségüket határidőben nem teljesítő földfelszíni helyi és körzeti 

közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások 

lezárása 

 

14. 407/2014. Az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem 

teljesítő bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi 

médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági lejárások lezárása 

 

15. 408/2014. A Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. június 12-én közzétett pályázati 

felhívásra 2014. július 22-én beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi 

vizsgálata 

 

16. 409/2014. A Gyál 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

17. 410/2014. A Monor 106,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

18. 411/2014. A Pécel 91,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

19. 412/2014. Az ADVENIO Zrt. országos médiaszolgáltató nyilatkozattételre 

történő felhívása a Médiatanács 682/2014. (VII. 30.) számú végzésével 

megindított hatósági ellenőrzési eljárásban 

 

  

20. 399/2014. A Klubrádió Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Klubrádió 

állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 92,9 MHz) 

közösségi médiaszolgáltatás, a Debrecen 93,5 MHz és Gyöngyös 88,9 

MHz médiaszolgáltatási jogosultságok 2014. május 13-án, 21-én és 

június 3-án sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak 

megsértése] 

 

21. 400/2014. A Közösségi Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett 

Kontakt Rádió (Budapest 87,6 MHz) állandó megnevezésű helyi 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. május 26. és június 1. 

közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) és 32. § (4) bekezdéseiben, valamint 33. § (1) 

bekezdésének c) pontjában, továbbá az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 
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foglalt rendelkezések megsértése] 

22. 401/2014. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett 

Mustár Rádió (vételkörzet: Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű 

közösségi médiaszolgáltatás 2014. május 26. - június 1. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. 

§ (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

23. 402/2014. A Duna Televízió Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Duna 

csatornán 2014. július 9-én 21 óra 37 perctől sugárzott Lolita című 

műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (6) bekezdésének és a 

10. § (1) bekezdés d) és f) pontjának vélelmezett megsértése] 

 

24. 403/2014. A Chello Central Europe Kft. kérelme a "Titkok és 

hazugságok 1-6." című filmalkotások előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 

9. § (9) bekezdés] 

 

25. 404/2014. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a "CIA: 

Titkosítás feloldva - Az égi egyensúly" és a "CIA: Titkosítás feloldva - 

Különkiadás: Az erőd" című filmalkotásának előzetes klasszifikációja 

iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 

  

26. T-41/2014. A társszabályozó szervezetek 2014. I. félévi tevékenységéről 

szóló beszámolóinak elfogadása 
 

 

E-44/2014. Tájékoztató a "reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 

eredményeiről a 2011 szeptemberétől 2014 márciusáig terjedő időszakra vonatkozóan 

 

E-45/2014. A helyi és körzeti vételkörzettel rendelkező médiaszolgáltatókkal szemben alkalmazott 

jogkövetkezmények elvi alapjainak és a Médiatanács szankcionálási gyakorlatának áttekintése, 

felülvizsgálata, különös tekintettel a közösségi médiaszolgáltatókra (az E-51/2012. számú tájékoztató 

felülvizsgálata) 

 

 

Budapest, 2014. szeptember 5. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
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Módosító javaslat I. 

a Médiatanács 2014. évi 37. heti ülésszakának napirendjére 

2014. szeptember 9. 

 

 

MTVA-195/2014. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi költségvetése  

413/2014. A Médiatanács 307/2014. (IV. 8.) és 310/2014. (IV. 8.) számú döntéseinek kijavítása 

 

Budapest, 2014. szeptember 8. 

 

. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
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