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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  

2015. évi 10. heti ülésszakának napirendjére 

 

2015. március 3. (kedd) 

 

Kezdési időpont: 14.00 óra 

Helyszín: Médiatanács ülésterem 

 

Tájékoztató: A 2015. évi 10. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Vass Ágnes 

 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-46/2015. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2014 

pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-47/2015. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 

pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlása (2015/9. heti) 
 

3. MTVA-48/2015. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és 

televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2015) 
 

4. MTVA-49/2015. Pályázati felhívás kibocsátása a Médiatanács által már 

támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 

filmsorozatok további epizódjai gyártásának és önálló, egyedi animációs 

filmalkotások gyártásának támogatására (DARGAYATTILA2015) 

 

5. MTVA-50/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati 

eljárás negyedik fordulója 
 

6. MTVA-51/2015. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 

pályázati eljárás támogatási szerződései és mellékletei 

formaszövegének elfogadása 

 

7. MTVA-52/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 

pályázati eljárás első fordulójában kedvezményezetté nyilvánított 

Asociatia Transikon Egyesület (Dunatáj Alapítvány) kérelme 

 

  

8. 77/2015. A Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. október 30-án közzétett pályázati 

felhívásra 2014. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata 

 

9. 78/2015. Az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. december 18-án közzétett pályázati 

felhívásra 2015. január 19-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata 

 

10. 79/2015. Az INFORÁDIÓ Kft. (INFORÁDIÓ, Budapest 88,1 MHz) kérelme 

a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 
 

11. 84/2015. A Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Székesfehérvár 

103,8 MHz - Kék Duna Rádió) frekvenciacserére irányuló kérelme 
 

12. 85/2015. A Budapest 94,2 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. június 12-én közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított FM4 
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Rádió Kft. pályázóval történő hatósági szerződéskötés érdekében indult 

eljárás felfüggesztése 

  

13. 80/2015. Cs. L. bejelentése a Rádió Q Kft. által üzemeltetett RádióQ 

99,5 adón 2015. január 20-án 7 óra 5 perctől sugárzott - és január 21-

én 0 óra 1 perctől megismételt - "KeljFelJancsi!" című műsorszámban 

elhangzottak miatt 

 

14. 81/2015. A Kultúr-Média Kft. által üzemeltett Rádió 451 (Szentes 106,1 

MHz) állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2014. október 6-12. 

között közreadott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a (4) 

bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 28/2015. 

számú előterjesztés 

 

15. 82/2015. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi 

Rádió (Gyöngyös 92,4 MHz) állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2014. október 27. - november 2. közötti műsorának 

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

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

rendelkezések megsértése] - előzmény: 34/2015. számú előterjesztés 

 

16. 83/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a "Las Vegas" című 

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

  

17. T-20/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 

hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 

rendelkezések megsértését megállapító MN/27322-4/2014. számú 

hivatali határozattal szemben 

 

18. T-21/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a 

hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 

rendelkezések megsértését megállapító MN/27326-4/2014. számú 

hivatali határozattal szemben 

 

19. T-22/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a 

hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 

rendelkezések megsértését megállapító MN/29304-5/2014. számú 

hivatali határozattal szemben 

 

  

20. B-1/2015. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. 

december) 
 

 

E-12/2015. Az Mttv. 42. § szerint 2015. február hónapban nyilvántartásba vett és nyilvántartásból törölt 

lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok 

E-13/2015. Az Mttv. 45. § szerint 2015. február hónapban nyilvántartásba vett lekérhető médiaszolgáltatási 

jogosultságok 

 

Budapest, 2015. február 27. 

 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
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Módosító javaslat I. 

a Médiatanács 2015. évi 10. heti ülésszakának napirendjére 

2015. március 3. 

 

 

MTVA-45/2015. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó bankgarancia keret 

biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes jóváhagyása tárgyában  

 

Budapest, 2015. március 2. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
 


