Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
2016. évi 26. heti ülésszakának napirendjére
2016. június 28. (kedd)
Kezdési időpont: 10 óra
Helyszín: Médiatanács ülésterem
Tájékoztató: A 2016. évi 26. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Kollarik Tamás
Előterjesztés témája és sorszáma
1. MTVA-163/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016
pályázati eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok
bírálóbizottsági ajánlása
2. MTVA-164/2016.
A
Médiatanács
által
meghirdetett
ESCHERKÁROLY2016
pályázati
eljárás
2016/25.
heti
bírálóbizottsági ajánlása
3. MTVA-166/2016.
A
Médiatanács
által
meghirdetett
ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás támogatási szerződései és
mellékletei formaszövegének elfogadása
4. 328/2016. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal
szemben – az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt műsorkvótákra
vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete
tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása III.
5. 329/2016. A Médiatanács által az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 10-én
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása
6. 330/2016. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz, Rádió 1)
PJ/15118-1/2016. iktatószámú kérelme alapján indult hatósági
eljárás lezárása
7. 324/2016. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió
száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szeged
100,2 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. május 9-15. között
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]
8. 327/2016. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által
üzemeltetett Credo Rádió (Szombathely 98,8 MHz) állandó
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 7-13.
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az

Információ
a Médiatanács részére

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g)
pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 251/2016.
számú előterjesztés
9. 325/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének
kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
Kossuth Rádió adóján 2016. május 26-án 6 órai kezdettel sugárzott
„180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban
10. 326/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub
csatornán 2016. április 7-én, 8-án, 14-én, 15-én, 21-én, 22-én és 28án, 29-én sugárzott Story Extra című műsorszám hatósági
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának és 31. §
(2) bekezdésének vélelmezett megsértése]
E-33/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Kúria által, a Médiatanács határozatai
felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek
Budapest, 2016. június 24.
Dr. Karas Monika s.k.
elnök
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Módosító javaslat I.
a Médiatanács 2016. évi 26. heti ülésszakának napirendjére
2016. június 28.

MTVA-160/2016. „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 szerződés megkötése
MTVA-161/2016. „Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának eljuttatása a nézőkhöz
digitális műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) felhasználásával” tárgyú, 6561/2014. számú
szerződés módosítása
MTVA-162/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó 2 millió euró
összegű bankgarancia keret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes jóváhagyása tárgyában
MTVA-165/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás támogatási
szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása

Budapest, 2016. június 27.
Dr. Karas Monika s.k.
elnök

Módosító javaslat II.
a Médiatanács 2016. évi 26. heti ülésszakának napirendjére
2016. június 28.

MTVA-160/2016. „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 szerződés megkötése
MTVA-161/2016. „Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának eljuttatása a nézőkhöz
digitális műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) felhasználásával” tárgyú, 6561/2014. számú
szerződés módosítása
MTVA-162/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó 2 millió euró
összegű bankgarancia keret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes jóváhagyása tárgyában
MTVA-165/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás támogatási
szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása

331/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016.
március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése

Budapest, 2016. június 27.
Dr. Karas Monika s.k.
elnök

