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Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  

2015. évi 42. heti ülésszakának napirendjére 

 

2015. október 13. (kedd) 

 

 

Kezdési időpont: 13 óra 

Helyszín: Médiatanács ülésterem 

 

Tájékoztató: A 2015. évi 42. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Kollarik Tamás 

 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-237/2015. A Médiatanács által meghirdetett 

RADIOALLANDO2015 pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett 

pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

2. MTVA-238/2015. A Médiatanács által meghirdetett 

NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Hyperborea 777 Kft. méltányossági kérelme 

 

3. MTVA-239/2015. Tájékozató – A Mecenatúra Igazgatóság havi 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2015. szeptember 1. 

– szeptember 30.) 

 

  

4. 482/2015. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal 

szemben – az Mttv. 20. §-ában foglalt műsorkvótákra vonatkozó 

kötelezettség 2014. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult 

hatósági eljárás lezárása III. 

 

5. 483/2015. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal 

szemben – az Mttv. 20. §-ában foglalt műsorkvótákra vonatkozó 

kötelezettség 2014. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult 

hatósági eljárás lezárása IV. 

 

6. 484/2015. A Prodo Voice Studio Zrt. nyilatkozata az Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével 

kapcsolatos eljárásban 

 

7. 487/2015. A Szent Márton Plébánia (5440 Kunszentmárton, 

Köztársaság tér 3.) kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján egy 

kunszentmártoni telephelyű ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére 

 

8. 488/2015. Az Extrém Business Kft. (Rádió FM 87,8 MHz – Érd 87,8 

MHz) kisközösségi rádiós médiaszolgáltató szerződésmódosítási 

kérelme 

 

  

9. 478/2015. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent 

István Rádió 94,0 MHz állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Hatvan 

94,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2015. június 15-21. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének h) 
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pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 386/2015. 

számú előterjesztés 

10. 479/2015. A Műsor-Hang Zrt. által üzemeltetett Trend FM állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 

(Budapest 94,2 MHz) 2015. augusztus 25-31. között sugárzott 

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

§ (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 

foglalt rendelkezések megsértése] 

 

11. 480/2015. A helyi médiaszolgáltatók augusztusi adásainak hatósági 

ellenőrzése (2015. augusztus) [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 

rendelkezés vélelmezett megsértése a Mambó Rádió Kft. által 

üzemeltetett 99.4 Rádió 1 médiaszolgáltatás 2015. augusztus 4-én 

sugárzott Rádió 1 Reggel elnevezésű műsorában] 

 

12. 481/2015. A termékmegjelenítés szabályainak érvényesülése az 

országos televíziók saját gyártású műsoraiban (2015. június) – a TV2 

Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatorna 

médiaszolgáltatásában észlelt jogsértések 

 

13. 485/2015. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklám-

hangerősség”) megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása 

(2015. április-június) [AMC Networks Central Europe Kft. - Sport 1, Sport 

2] – előzmény: 399/2015. számú előterjesztés 

 

14. 486/2015. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme „A hét állati 

főbűn” című műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) 

bekezdés] 

 

15. 489/2015. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Kiválasztva 

1-6. epizód”, a „Segítség Karácsony” és a „Bíbor folyók 2.” című 

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

 

16. 490/2015. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése az MTVA Kiadói 

Kft. (RTV részletes), a Central Médiacsoport Zrt. (Heti TV újság, Színes 

RTV) és a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. (Magyar Nemzet) 

médiatartalmaiban [Előzmény: 391/2015. számú előterjesztés - a 

klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos 

szabályainak vizsgálata (2015. I. negyedév)] 

 

  

17. 477/2015. A hallási fogyatékkal élőknek készített feliratokkal és 

jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos jogszabályi feltételek 

teljesülésének, a televíziós műsorszámok akadálymentessé tételének 

ellenőrzése (2015. I. félév) 

 

  

18. T-84/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 

hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 

rendelkezések megsértését megállapító MN/14628-5/2015. számú 

hivatali határozattal szemben 

 

19. T-85/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a 

hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 

rendelkezések megsértését megállapító MN/14629-4/2015. számú 

hivatali határozattal szemben 
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20. B-8/2015. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2015. július-

augusztus) 
 

Budapest, 2015. október 9. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
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Módosító javaslat I. 

a Médiatanács 2015. évi 42. heti ülésszakának napirendjére 

2015. október 13. 

 

 

491/2015. A Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. április 

2-án közzétett pályázati felhívásra 2015. május 4-én beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata 

 

Budapest, 2015. október 12. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 

 


