
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa  
2016. évi 41. heti ülésszakának napirendjére 

 
2016. október 11. (kedd) 

 
 
Kezdési időpont: 13 óra 
Helyszín: Médiatanács ülésterem 
 
Tájékoztató: A 2016. évi 41. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Kollarik Tamás 
 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-232/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 

pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-231/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított MONTAGE Video Kkt. kérelme 

 

3. MTVA-233/2016. A Médiatanács által meghirdetett 

DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított DDK Kft. kérelme 

 

4. MTVA-234/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított Omega-Kreatív Bt. tájékoztatója 

 

5. MTVA-235/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. szeptember 

1. – szeptember 30.) 

 

  

6. 482/2016. A Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

7. 483/2016. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 

8. 484/2016. Az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

9. 485/2016. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 

  

10. 475/2016. Az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 

című műsorszám 2015. január 3-ai és 4-ei epizódjaival 

kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. sz. 

ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági lejárások megszüntetése 
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[előzmény: E-29/2015. sz. összefoglaló, 66/2015. sz. előterjesztés 

(1454-5/2015. üi. szám), 69/2015. sz. előterjesztés (3521-3/2015. üi. 

szám), 70/2015. sz. előterjesztés (3523-3/2015. üi. szám), 545/2015. 

sz. előterjesztés (3521-9/2015. és 3523-9/2015. üi. számok), 3521-

16/2015. és 3523-17/2015. üi. szám, 237/2016. sz. előterjesztés 

(3521-23/2015., 3521-24/2015., 3521-25/2015., 3521-26/2015., 

3523-25/2015., 3523-26/2015., 3523-27/2015. üi. számok)] 

11. 476/2016. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában 

nem szereplő országos médiaszolgáltatók 2016. augusztusi 

műsorainak ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) 

pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Trial Média 

Kft. Balaton TV médiaszolgáltatásában] 

 

12. 477/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 

csatornán 2016. május 5-én, 6-án, 12-én és 13-án sugárzott Story 

Extra című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 

bekezdés a) pontjának és 31. § (2) bekezdésének, valamint az Smtv. 

20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 

13. 478/2016. Az Alföld Kamera Debrecen Kft. által üzemeltetett Alföld 

TV állandó megnevezésű körzeti médiaszolgáltatás 2016. június 25-i 

műsorának hatósági ellenőrzése során észlelt jogsértések [az Mttv. 

31. § (1) bekezdés c) pontjában és az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 

foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 425/2016. számú 

előterjesztés 

 

14. 479/2016. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz 

Rádió (Győr 100,1 MHz) állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2016. június 20-26. közötti műsorának hatósági 

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

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

foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] – előzmény: 

424/2016. számú előterjesztés 

 

15. 480/2016. A Megapolis Media Zrt. kérelme a Médiatanács 

szakhatósági eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 

visszafizetése iránt 

 

16. 481/2016. N. Zs. B. beadványa – a 2016. október 2-ai népszavazás 

bojkottjára felhívó óriásplakát internetes megjelenését kifogásoló 

panasz 

 

  

17. 474/2016. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező 

televízióknál (2016. január 1-június 30.) 
 

E-48/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2016. szeptember hónapban  
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E-49/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2016. szeptember hónapban 

Budapest, 2016. október 7. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 



 

 

Módosító javaslat I. 
a Médiatanács 2016. évi 41. heti ülésszakának napirendjére 

2016. október 11. 
 

486/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. július 7-én 

közzétett pályázati felhívásra 2016. augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata  

T-47/2016. A Hatvanonline Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a Hatvanonline TV állandó megnevezésű 

lineáris médiaszolgáltatása törlését megállapító BJ/19985-2/2016. számú hivatali határozattal szemben  

 

Budapest, 2016. október 10. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 
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