
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2016. évi 23. heti ülésszakának napirendjére 

 
2016. június 7. (kedd) 

 
Kezdési időpont: 13 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 
 
Tájékoztató: A 2016. évi 23. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Auer János 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-132/2016. „Az MTVA által támogatott közszolgálati 

audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz szükséges, egy HD csatorna 

műsorszórása DVB-T rendszerben, a magyarországi országos 

digitális földfelszíni műsorszóró hálózaton” tárgyú, az M5 indításához 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindítása 

Az előterjesztés napolva a 

2016. május 31e-i ülésről. 

2. MTVA-133/2016. „Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna 

programjának eljuttatása a nézőkhöz digitális műholdas 

műsorterjesztési platform (DVB-S2) felhasználásával” tárgyú, az M5 

indításához kapcsolódó 6561/2014 számú szerződés módosítása 

Az előterjesztés napolva a 

2016. május 31e-i ülésről. 

3. MTVA-134/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárás első fordulójának 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

4. MTVA-135/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás első fordulójának 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

5. MTVA-136/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2016, EMBERJUDIT2016 és a 

MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárások támogatási 

szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 

 

6. MTVA-137/2016. Pályázati felhívás kibocsátása a Médiatanács által 

már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú 

animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban 

már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké 

történő alakításának támogatására (DARGAYATTILA2016) 

 

7. MTVA-138/2016. Pályázati felhívás kibocsátása a magyar 

vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) 

események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak vissza nem 

térítendő támogatására (ESCHERKÁROLY2016) 

 

8. MTVA-139/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

DARGAYATTILA2015 pályázati eljárás lezárása 
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9. MTVA-140/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 

pályázati eljárás harmadik fordulójában kedvezményezetté 

nyilvánított Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület, valamint a Mediorix 

Bt. méltányossági kérelme 

 

  

10. 288/2016. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi 

médiaszolgáltató (Kontakt Rádió) kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest-Terézváros 

87,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § 

(11) bekezdése alapján 

 

11. 289/2016. A Csongrád TV Kft. (korábbi elnevezése: Donka-F Kft.) 

bejelentése a Csongrád 49. csatornán (Csongrád Televízió) fennálló 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

 

12. 290/2016. A Mambó Rádió Kft. (Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz) 

helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 

megkezdésének halasztása iránt a Villány 100,9 MHz tekintetében 

 

13. 291/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 25-én 

közzétett pályázati felhívásra 2016. május 9-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata 

 

14. 292/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) 

kérelme a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 

tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján megkötött 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés módosítására 

 

  

15. 286/2016. A Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap 

jelentkező Helló Sláger! című műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei és 

18-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (4) bekezdésének 

és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának megsértése] – előzmény: 

201/2016. számú előterjesztés 

 

16. 287/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. 

január 14-én és 19-én sugárzott Morning Show című műsorszámok 

korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 153/2016. számú 

előterjesztés 

 

  

17. T-33/2016. Dr. F. M. ügyvéd által képviselt Cosmo Média Kft. – a 

Pest Megye Lapja című sajtótermék ügyében, a Hivatal CE/5337-

4/2016. számú határozata ellen benyújtott – fellebbezése kapcsán 

megindult másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 

 

18. T-34/2016. A Médiatanács közreműködése a XVI. Lakiteleki 

Filmszemlén (2016. október 11-13.) 
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E-28/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2016. május hónapban 

E-29/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2016. május hónapban 

Budapest, 2016. június 3. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


