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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  

2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére 

 

2014. szeptember 23. (kedd) 

 

 

Kezdési időpont: 14.00 óra 

Helyszín: Médiatanács ülésterem 

 

Tájékoztató: A 2014. évi 39. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: Dr. Koltay András 

 

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 

MTVA-179/II/2014. Kiegészítés az MTVA-179/2014. számú 

előterjesztéshez: 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 

Az előterjesztés napolva a 

2014. szeptember 9-i ülésről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MTVA-197/2014. A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárás pályázati felhívása 1.1.3. 

pontjának módosítása 

 

3. MTVA-198/2014. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2013 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CEMG Kft. 

szerződésszegése 

 

4. MTVA-199/2014. A Médiatanács által meghirdetett 

ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlása 

(2014/37. heti) 

 

5. MTVA-201/2014. A Médiatanács által meghirdetett 

NEUMANNJÁNOS2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított PartArt Kft. szerződésszegése 

 

  

6. 422/2014. Felkérés a Nyíregyháza 100,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
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7. 423/2014. Felkérés az Orosháza 88,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
 

8. 425/2014. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. június 12-én közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 

 

9. 431/2014. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. június 12-én közzétett pályázati 

felhívásra 2014. július 22-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

 

10. 432/2014. A Médiatanács által a Budapest 94,2 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. június 12-én 

közzétett pályázati felhívásra 2014. július 22-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki érvényességének vizsgálata 

 

11. 433/2014. A Dabas 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

12. 434/2014. A Dömös 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

13. 435/2014. Az Esztergom 97,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

14. 436/2014. A Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

15. 437/2014. A Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

16. 438/2014. A Piliscsaba 104,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

17. 439/2014. A Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

18. 440/2014. A Földvár Rádió Kft.-vel (Dunaföldvár 97,4 MHz - EL-DO 

Rádió) szemben a 2013. évre vonatkozó beszámolási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 

19. 441/2014. Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettséget nem teljesítő médiaszolgáltatók adatszolgáltatási 

határidő meghosszabbítására irányuló kérelme (Máriahalmi Faluvédő 

Egyesület, Öböl TV Kft., Prodo Voice Stúdió Zrt., Gyomaendrőd 

Kultúrájáért Egyesület Alapítvány) 

 

  

20. 414/2014. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió 

Írisz (Cegléd 88,3 MHz) állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2014. június 24-30. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 

foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 

21. 415/2014. Az Összefogás Kisvárdáért Egyesület által üzemeltetett Friss 

FM (Kisvárda 89,6 MHz) állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2014. június 24-30. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában 

foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

22. 416/2014. A Médiahíd Kft. által üzemeltetett Híd Rádió (Telkibánya 

100,6 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. 
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június 24-30. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 

23. 419/2014. A körzeti (és azon országos médiumok, amelyek nem 

szerepelnek a rendszeresen vizsgált országos mintában) 

médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2014. július) 

[Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. - Tolnatáj TV, Alföld Kamera 

Debrecen Kft. - Alföld TV, Meteo TV Zrt. - Meteo TV] 

 

24. 420/2014. Az országos, a körzeti és a helyi rádiók vizsgálata a 

RadioMonitortól kapott adatok alapján (2014. július) [Klubrádió 

Szolgáltató Zrt. - Klubrádió] 

 

25. 421/2014. Az M-RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 

2014. március 5-én 20:09:11-től, március 6-án 20:08:38-tól, április 1-

jén 20:09:21-től, április 8-án 20:12:15-től, április 9-én 20:10:51-től és 

április 17-én 20:11:25-től Éjjel-nappal Budapest című műsorszám 

korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) és f) pontjainak vélelmezett megsértése] 

 

26. 426/2014. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 

2014. április 3-án sugárzott Mokka című műsorszám hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének és az Mttv. 31. § (1) 

bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

 

27. 427/2014. Az Archimedia Kft. által üzemeltetett Promontor TV állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. július 15-21. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 33. 

§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 

28. 428/2014. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme "A Föld inváziója - Csata: 

Los Angeles" című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. 

§ (9) bekezdés] 

 

29. 429/2014. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a "2012" című 

filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 

30. 430/2014. Az FM4 Rádió Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Völgyhíd 

(Veszprém 95,1 MHz) 2014. július 15-21. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 

foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 

  

31. 417/2014. Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott 

gyermekműsorok vizsgálata különös tekintettel az Mttv. 9. §-ának 

rendelkezéseire (2014. I. és II. negyedév) 

 

32. 418/2014. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók 

műsoraiban (2014. I. negyedév) 
 

33. 424/2014. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező 

televízióknál (2014. április 1-június 30.) 
 

  

34. T-43/2014. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 

hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 

rendelkezések megsértését megállapító MN/12954-4/2014. számú 

hivatali határozattal szemben 

 

35. T-44/2014. Az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 

hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámokra 
 



 

4 

vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító MN/12955-

7/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

E-51/2014. A 2014. augusztus 1-jétől 2014. augusztus 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

 

E-52/2014. A Fővárosi Törvényszék által, a Médiatanács határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott ítélet 

 

 

Budapest, 2014. szeptember 19. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
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Módosító javaslat I. 

a Médiatanács 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére 

2014. szeptember 23. 

 

 

MTVA-200/2014. Tájékoztató: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap elektronikus úton történő 

pályáztatási rendszeréhez szükséges program fejlesztésének forrásszükségletéről  

MTVA-196/2014. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2014 pályázati eljárás második fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása  

 

442/2014. Az MTM-SBS Televízió Zrt. által üzemeltetett TV2 csatornán sugárzott hétvégi gyermekműsorok 

vizsgálata [a Hatósági Szerződés VIII. fejezet 8.7. pontjának megsértése] - az eljárás megszüntetése  

 

Budapest, 2014. szeptember 22. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


