
 

1 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  

2015. évi 12. heti ülésszakának napirendjére 

 

2015. március 17. (kedd) 

 

Kezdési időpont: 14 óra 

Helyszín: Médiatanács ülésterem 

 

Tájékoztató: A 2015. évi 12. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Kollarik Tamás 

 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-53/2015. Kérelem a Médiatanács előzetes jóváhagyása iránt „Az 

M5 audiovizuális médiaszolgáltatás budapesti digitális földfelszíni 

műsorterjesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása” 

tárgyában 

 

2. MTVA-54/2015. Kérelem a Médiatanács előzetes jóváhagyása iránt „A 

közszolgálati média földfelszíni analóg rádiós műsorterjesztési 

szerződéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítás” tárgyában 

 

3. MTVA-62/2015. Pályázati felhívás kibocsátása közösségi 

médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 

fejlesztések 2015. évi támogatására (KMUSZ2015) 

 

4. MTVA-63/2015. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2015 

pályázati eljárás támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének 

elfogadása 

 

5. MTVA-64/2015. A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított T.ZS.M. Bt. kérelme 

 

6. MTVA-65/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. kérelme 
 

7. MTVA-66/2015. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra 2015. januári 

pénzügyi jelentése 
 

  

8. 90/2015. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2015. január 6-án közzétett pályázati 

felhívásra 2015. február 16-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata 

90/2/2015. Kiegészítés a 90/2015. számú előterjesztéshez: A 

Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. január 6-án közzétett pályázati felhívásra 2015. 

február 16-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

Az előterjesztés napolva a 

2015. március 3-ai ülésről. 

 

 

 

 

 

 

9. 98/2015. A Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 

2015. január 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

10. 99/2015. A Szekszárd 102,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. december 16-án közzétett pályázati 
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felhívásra 2015. január 30-án beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

11. 97/2015. A Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. október 8-án közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 

 

12. 100/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M2 médiaszolgáltatása 

kvótakötelezettségeinek teljesítése 2014-ben a médiaszolgáltató 

havonta teljesített adatszolgáltatásai tükrében 

 

13. 101/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M3 médiaszolgáltatása 

kvótakötelezettségeinek teljesítése 2014-ben a médiaszolgáltató 

havonta teljesített adatszolgáltatásai tükrében 

 

14. 102/2015. Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatósági eljárások lezárása 
 

  

15. 95/2015. A Rádió Horizont Kft. által üzemeltetett Rádió 

Törökszentmiklós (Törökszentmiklós 89,6 MHz) állandó megnevezésű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. október 27-e és november 

2-a közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésben és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában 

foglaltak megsértése] - előzmény: 29/2015. számú előterjesztés 

 

16. 96/2015. Az Alba Regia Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Alpha 

Rádió 88,9 MHz Székesfehérvár állandó megnevezésű kisközösségi 

vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2014. november 17-23. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) és 

h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 51/2015. 

számú előterjesztés 

 

 

 

Budapest, 2015. március 13. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


