
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2016. évi 24. heti ülésszakának napirendjére 

 
2016. június 14. (kedd) 

 
Kezdési időpont: 13 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 
 
Tájékoztató: A 2016. évi 24. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Vass Ágnes 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-141/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 

pályázati eljárás negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 

2. MTVA-142/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárásban beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

3. MTVA-143/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárás támogatási szerződése és 

mellékletei formaszövegének elfogadása 

 

4. MTVA-144/2016. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2016 

pályázati eljárás lezárása 
 

5. MTVA-145/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. kérelme 

 

6. MTVA-146/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi 

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

május 31.) 

 

  

7. 293/2016. Az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben 

az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó 

kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában 

megindult hatósági eljárás lezárása - I. 

 

8. 294/2016. A Médiatanács koordinátor tag kijelölésére vonatkozó 

388/2016. (III. 29.) számú döntésének módosítása 
 

9. 295/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 24-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

felfüggesztése 

 

10. 298/2016. A Médiatanács által a Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. október 21-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 
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nyertes FM 4 Rádió Szolgáltató Kft.-vel szemben megindított 

hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

11. 299/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati 

felhívásra 2016. május 30-án beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

 

12. 304/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. április 8-án közzétett pályázati 

felhívásra 2016. május 23-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata 

 

13. 300/2016. A Médiatanács 851/2011. (VI. 29.) számú döntése alapján 

– közösségi jellegű médiaszolgáltatásként történő elismeréssel 

kapcsolatban – publikált „Tájékoztató” és annak mellékletét képező 

Adatbejelentő formanyomtatvány módosítása 

 

14. 307/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) 

kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a 

Kiskunfélegyháza 89,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 

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

 

  

15. 296/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Herkules” című 

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

16. 297/2016. Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó 

megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Siófok 88,7 MHz) 

médiaszolgáltatás 2016. január 17-23. között sugárzott műsorának 

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

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

foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 193/2016. számú 

előterjesztés 

 

17. 303/2016. A Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett Táska 

Rádió állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű 

(Székesfehérvár-Víziváros 97,5 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 

2016. február 23-29. között sugárzott műsorának hatósági 

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

bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban 

foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 224/2016. számú 

előterjesztés 

 

18. 301/2016. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió 

állandó megnevezésű körzeti médiaszolgáltatás 2016. február 4. és 

február 10. közötti műsorainak hatósági ellenőrzése [a BJ/32550-

3/2015. számú határozat r) pontjában foglalt, valamint az Mttv. 31. § 

(1) bekezdés b) pontjában, az Smtv. 20. § (3) bekezdésében, az 

Mttv. 9. § (1) bekezdésében, az Mttv. 10. § (4) bekezdésében, az 

Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában és az Mttv. 10. § (1) bekezdés 

c) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 210/2016. 
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számú előterjesztés 

19. 305/2016. A Mag Televízió Kft. által üzemeltetett MAG Televízió 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Dabas, Inárcs, Kakucs, 

Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, 

Újlengyel) vezetékes közösségi médiaszolgáltatás 2016. február 8-

14. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 

rendelkezések megsértése] – előzmény: 202/2016. számú 

előterjesztés 

 

20. 306/2016. A Magyar Jazz Rádió Kft. által üzemeltetett Jazzy Rádió 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Dél-Budapest 90,9 MHz) 

közösségi médiaszolgáltatás 2016. február 29-március 6. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) 

bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] – 

előzmény: 211/2016. számú előterjesztés 

 

21. 302/2016. Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes 

kérdései a Keresztesi Krónika című kiadványban megjelent 

romaellenes írással kapcsolatban 

 

  

22. B-2/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. 

március-április) 
 

E-30/2016. A 2016. április 1-jétől 2016. május 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

Budapest, 2016. június 10. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 



 

 

Módosító javaslat I. 
a Médiatanács 2016. évi 24. heti ülésszakának napirendjére 

2016. június 14. 
 

 

MTVA-147/2016. „Az MTVA részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszerzési 

szolgáltatás nyújtása” tárgyú, közbeszerzési eljárás elindítása  

 

308/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2016. évi költségvetésének 

időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

E-31/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács határozatai 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések  

 

Budapest, 2016. június 13. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 

 


