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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 394/2016. A BREUER PRESS PRODUCTION Kft. (Heti TV) helyi 

lineáris audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) bekezdés 

szerinti kérelme 

 

2. 395/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music 

FM) körzeti rádiós médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 
 

3. 396/2016. A Pannon-Sopron Kft. (Sopron Rádió - Sopron 94,1 MHz) 

helyi rádiós médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa 
 

4. 397/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati 

felhívásra 2016. május 30-án beérkezett pályázati ajánlat tartalmi 

vizsgálata 

 

5. 398/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. május 19-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

 

6. 399/2016. A Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 

megállapítása 

 

7. 400/2016. A Médiatanács által a Balassagyarmat 95,7 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 3-

án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Megafon Rádió Kft.-vel szemben megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 

 

8. 401/2016. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti 

közösségi rádiós és helyi közösségi audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói 

beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági 

eljárások lezárása 

 

9. 403/2016. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos  
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kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási 

kötelezettség teljesítése  

10. 402/2016. Az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem 

teljesítő bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi 

médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

 

  

11.  393/2016. A Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit 

Részvénytársaság M1 csatornáján 2016. június 26-én sugárzott Ma 

délelőtt című műsorszám Nyár 2016. című rovatát kifogásoló 

bejelentések  

 

 

E-40/2016. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett 

változásokról (2016. március - 2016. július) 

 

Budapest, 2016. július 28. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 



 

 

Módosító javaslat I. 
a Médiatanács 2016. évi 31. heti ülésszakának napirendjére 

2016. augusztus 1. 
 

 

404/2016. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. 

április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. június 27-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

405/2016. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 14-én 

közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

E-40/2016. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett 

változásokról (2016. március - 2016. július) 

 

Budapest, 2016. július 29. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 

 



 

 

Módosító javaslat II. 
a Médiatanács 2016. évi 31. heti ülésszakának napirendjére 

2016. augusztus 1. 
 

 

404/2016. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. 

április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. június 27-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

405/2016. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 14-én 

közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

406/2016. Az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. (Class FM) országos kereskedelmi médiaszolgáltatási 

jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti kérelme 

407/2016. Előzetes szakhatósági hozzájárulás a Mediaworks Hungary Zrt. és a Pannon Lapok 

Társasága Kiadói Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában 

E-40/2016. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett 

változásokról (2016. március - 2016. július) 

 

Budapest, 2016. augusztus 1. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 

 


