
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2016. évi 12. heti ülésszakának napirendjére 

 
2016. március 22. (kedd) 

 
Kezdési időpont: 13 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 
 
Tájékoztató: A 2016. évi 12. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Auer János 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-62/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2016/10. heti 

bírálóbizottsági ajánlása 

Az előterjesztést tanács-

kozási joggal Gyurity 

Monika képviseli. 

2. MTVA-63/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2015 

pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlása 

Az előterjesztést tanács-

kozási joggal Jenik Péter 

képviseli. 

3. MTVA-65/2016. A kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának 

támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2014) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült 

filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 

Az előterjesztést tanács-

kozási joggal Medveczky 

Balázs képviseli. 

4. MTVA-68/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

RADIOALLANDO2015 pályázati eljárás lezárása  

5. MTVA-69/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított FP Films Kft. kérelme 
 

6. MTVA-70/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Popfilm Kft. méltányossági kérelme 
 

7. MTVA-71/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Dunatáj Alapítvány kérelme 
 

8. MTVA-72/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Transikon Egyesület (Simó Ibolya) és a Dunatáj 

Alapítvány kérelme 

 

9. MTVA-73/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított KárpátPress Bt. kérelme 
 

10. MTVA-74/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté  
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nyilvánított Berta Enikő kérelme 

11. MTVA-75/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Berta Enikő tájékoztatója 
 

12. MTVA-76/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. február 1. – 

február 29.) 
 

13. MTVA-77/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 

2016. februári pénzügyi jelentése  

  

14. 149/2016. D. G. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest 

96,8 MHz tekintetében 

 

15. 156/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

16. 157/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

17. 158/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

18. 159/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség pályázati felhívás tervezete 
 

19. 160/2016. Az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 

 

20. 161/2016. A QPS Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Kazincbarcika 

88,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 

21. 162/2016. A Médiatanács által a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. április 2-án 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes SZTYEPPE Műhely Kft. vonatkozásában indított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 

 

22. 163/2016. A Mambó Rádió Kft. Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsága vonatkozásában megkötött hatósági 

szerződésének módosítása a médiaszolgáltatási díj és az óvadék 

összege tekintetében 

 

23. 148/2/2016. Kiegészítés a 148/2016. számú előterjesztéshez: 

Hatósági eljárás indítása a helyi közösségi audiovizuális 

médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) bekezdésének 

vélelmezett megsértése miatt 

 

24. 164/2016. Az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 

teljesítésének felügyelete az országos kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltató esetében 
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25. 165/2016. A kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

felügyelete a 2015. júniustól decemberig terjedő időszakban 

 

26. 166/2016. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós 

és helyi kereskedelmi audiovizuális, valamint országos kereskedelmi 

rádiós médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos a 2015. évi 

médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 

 

27. 167/2016. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti 

közösségi rádiós és hely közösségi audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói 

beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 

 

28. 168/2016. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti 

vételkörzetű közösségi audiovizuális és közösségi rádiós 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói 

beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 

 

29. 169/2016. A Filmvarázs Stúdió Kft. (5200 Törökszentmiklós, Somogyi 

Béla u. 79.) médiaszolgáltat kérelme T1TV állandó megnevezésű 

kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása (vételkörzet: 

Törökszentmiklós) közösségi médiaszolgáltatóként való Médiatanács 

általi elismerésére 

 

  

30. 150/2016. A Sárrét Média Bt. által üzemeltetett Sárrét FM 

(Püspökladány 91,8 MHz) állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2015. december 3-9. közötti műsorának hatósági 

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

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

pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 52/2016. 

számú előterjesztés 

 

31. 151/2016. A körzeti médiaszolgáltatásoknál lefolytatott vizsgálat 

eredménye (2015. december) [az Mttv. 24. § (1) bekezdés d) 

pontjában foglalt rendelkezés megsértése a Mátra Centrum Kft. által 

üzemeltetett Rádió M (Miskolc) médiaszolgáltatás 2015. december 

10-én 7 óra 00 perctől sugárzott kereskedelmi közleményben] – 

előzmény: 81/2016. számú előterjesztés 

 

32. 152/2016. Az országos médiaszolgáltatók 2015. decemberi 

adásának hatósági ellenőrzése – az Mttv. 32. § (4) bekezdésének 

megsértése a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió 

adóján (előzmény 88/2016. számú előterjesztés) 

 

33. 153/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 

hétköznapokon jelentkező Morning Show című műsorszám 2016. 

január 14-ei és 19-ei adásainak vizsgálata [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett 

megsértése] 

 

34. 154/2016. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos  
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Rádióban 2016. február 29-én sugárzott 7térítő című műsorszám 

korhatári besorolása – az Mttv. 9. § (4) bekezdésének vélelmezett 

megsértése 

35. 155/2016. A Vár-Vill 96' Kft. által üzemeltetett Vár TV állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Pásztó, Mátraszőlős, Tar, 

Mátraverebély, Szurdokpüspöki) közösségi médiaszolgáltatás 2015. 

október 19-25. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [a 355/2012. (II. 22.) számú, BJ/27810-

6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat p), r), s), u) és v) 

pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdésének f) és g) 

pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 73/2016. 

számú előterjesztés 

 

  

36. 170/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsának 2015. évi tevékenységéről szóló országgyűlési 

beszámoló tervezete 

 

  

37. T-14/2016. A Médiatanács közreműködése a Szolnoki Nemzetközi 

Képzőművészeti Filmfesztiválon (2016. október 12-16.) 

Az előterjesztés napolva a 

2016. március 8-ai ülésről. 

E-14/2016. Tájékoztató a 2016. január 1-jétől 2016. február 29-ig kiadmányozott hivatali döntésekről  

E-15/2016. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett 

változásokról (2015. november - 2016. március) 

Budapest, 2016. március 18. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 



 

 

Módosító javaslat I. 
a Médiatanács 2016. évi 12. heti ülésszakának napirendjére 

2016. március 22. 
 

MTVA-64/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás második fordulójának 

bírálóbizottsági ajánlása  

MTVA-67/2016. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának 

támogatására (FEHÉRGYÖRGY2016) 

 

171/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 750. és 752. 

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

 

T-15/2016. Dr. B. L. ügyvéd által képviselt FHB Jelzálogbank Nyrt. fellebbezése a Hivatal MN/1627-

2/2016. számú, érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzése ellen 

Budapest, 2016. március 21. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 

 



 

 

Módosító javaslat II. 
a Médiatanács 2016. évi 12. heti ülésszakának napirendjére 

2016. március 22. 
 

MTVA-64/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás második fordulójának 

bírálóbizottsági ajánlása  

MTVA-67/2016. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának 

támogatására (FEHÉRGYÖRGY2016) 

 

172/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió Szombathely 88,4 MHz) Szombathely 88,4 helyi rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó műsorszolgáltatási szerződés hatósági szerződéssé 

alakítására irányuló hatósági eljárás folytatása 

173/2016. A kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. júniustól decemberig terjedő 

időszakban 

 

171/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 750. és 752. 

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

 

T-15/2016. Dr. B. L. ügyvéd által képviselt FHB Jelzálogbank Nyrt. fellebbezése a Hivatal MN/1627-

2/2016. számú, érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzése ellen 

Budapest, 2016. március 22. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 

 


