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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  

2015. évi 41. heti ülésszakának napirendjére 

 

2015. október 6. (kedd) 

 

 

Kezdési időpont: 14 óra 

Helyszín: Médiatanács ülésterem 

 

Tájékoztató: A 2015. évi 41. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Auer János 

 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-234/2015. A dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat 

gyártásának támogatására (CSERÉSMIKLÓS2014) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok nyomán 

elkészített hangjátékok bírálóbizottsági értékelése 

 

2. MTVA-232/2015. A Médiatanács által meghirdetett 

ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2015/40. heti bírálóbizottsági 

ajánlása 

 

3. MTVA-233/2015. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM 

Kft. kérelme 

 

4. MTVA-235/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított De Lauer Kft. 

kérelme 

 

  

5. 467/2015. A TV2 Média Csoport Kft.-vel szemben a jelentős befolyásoló 

erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 

lefolytatása érdekében megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

 

6. 468/2015. Az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2015. július 30-án közzétett pályázati 

felhívásra 2015. augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata 

 

7. 469/2015. Az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati 

felhívásra 2015. július 15-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata 

 

8. 470/2015. A MŰSOR-HANG Zrt. (Budapest 94,2 MHz, Trend FM) körzeti 

rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás állandó 

megnevezésének módosítása iránt 

 

9. 471/2015. A Helikon Rádió Kft. (Helikon Rádió – Keszthely 99,4 MHz és 

Helikon Rádió Kanizsa – Nagykanizsa 95,6 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 

 

  

10. 472/2015. Az Mttv. 38. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata a 

TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornájának 2014. évi 
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médiaszolgáltatásában (előzmény: 224/2015. és 335/2015. számú 

előterjesztések) 

11. 473/2015. Az országos médiaszolgáltatók 2015. júniusi adásainak 

hatósági ellenőrzése – az Mttv. 33. § (5) bekezdésének megsértése a 

TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatorna 2015. június 3-ai 

médiaszolgáltatásában (előzmény: 396/2015. számú előterjesztés) 

 

12. 474/2015. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem 

szereplő országos médiaszolgáltatók 2015. augusztusi adásainak 

ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának és a 31. § (2) 

bekezdésének vélelmezett megsértése az Echo Hungária Zrt. (Echo TV) 

médiaszolgáltatásában] 

 

E-56/2015. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2015. szeptember hónapban 

E-57/2015. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2015. szeptember hónapban 

Budapest, 2015. október 2. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
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Módosító javaslat I. 

a Médiatanács 2015. évi 41. heti ülésszakának napirendjére 

2015. október 6. 

 

 

MTVA-236/2015. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi aktualizált terve és 

középtávú üzleti terve 2016-2018-ig  

 

475/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított hatósági ellenőrzési 

eljárás lezárása 

476/2015. Helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata 

 

T-83/2015. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének fellebbezése a HÍR Televízió Zrt. HÍR TV elnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2015. július 23-án 19:30 órai kezdettel sugárzott „Magyarország élőben” című 

műsorszámban „Mit kellene tennie az államnak a klímaváltozás megállítása céljából?” címmel 19:50:38 

órakor közzétett műsorblokkal kapcsolatban benyújtott, kiegyensúlyozott tájékoztatás megsértését kifogásoló 

kérelme alapján született MN/21365-5/2015. számú eljárást megszüntető végzéssel szemben 

 

Budapest, 2015. október 5. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 

 


