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2016. évi 39. heti ülésszakának napirendjére 
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Kezdési időpont: 13 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 
 
Tájékoztató: A 2016. évi 39. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Vass Ágnes 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-224/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 

2. MTVA-225/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Természetfilm.hu kérelme 

 

3. MTVA-226/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 27. hetében 

kedvezményezetté nyilvánított Filmdzsungel Kft. kérelme 

 

  

4. 461/2016. A World Média Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme 

a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Vác 94,1 

MHz tekintetében 

 

5. 462/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. április 8-án közzétett pályázati 

felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

6. 464/2016. A TV2 Média Csoport Kft-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására 

irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított hatósági 

ellenőrzési eljárás lezárása 

 

7. 463/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására 

irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított hatósági 

ellenőrzési eljárás lezárása 

 

8. 467/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-vel szemben a 

jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 

meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított 

hatósági ellenőrzési eljárás lezárása, valamint a médiapiaci 

koncentráció megelőzésére irányuló eljárás megindítása 

 

  



 

2 

9. 459/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a 

„Mítoszok nyomában 2.”, a „Mítoszok nyomában 3.” és a „Mítoszok 

nyomában 8.” című műsorszámok előzetes klasszifikációja iránt 

[Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 

10. 460/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a 

„Szigorúan piszkos ügyek”, a „Szigorúan piszkos ügyek 2.” és a 

„Szigorúan piszkos ügyek 3.” című filmalkotások előzetes 

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

 

11. 465/2016. A Klubrádió Zrt. által működtetett Klubrádió (Budapest 

92,9 MHz) közösségi médiaszolgáltató 2016. augusztus 1-7. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) 

pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 

12. 466/2016. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió 

(Budapest 90,3 MHz) állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2016. augusztus 4-10. közötti műsorának hatósági 

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

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

foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

  

13. 458/2016. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező 

televízióknál (2016. január 1-június 30.) 
 

  

14. T-45/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató 

fellebbezése a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra 

vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/14430-4/2016. számú hivatali határozattal szemben 

 

  

15. B-6/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. 

augusztus) 
 

Budapest, 2016. szeptember 23. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


