Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
2016. évi 36. heti ülésszakának napirendjére
2016. szeptember 6. (kedd)
Kezdési időpont: 13 óra
Helyszín: Médiatanács ülésterem
Tájékoztató: A 2016. évi 36. heti ülésszak jegyzőkönyvének hitelesítője: dr. Vass Ágnes
Előterjesztés témája és sorszáma
1. MTVA-216/2016.
A
ESCHERKÁROLY2016
bírálóbizottsági ajánlása

Médiatanács
által
meghirdetett
pályázati
eljárás
2016/35.
heti

2. 436/2016. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi
hasznosítására 2016. április 14-én közzétett pályázati felhívásra
2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata
3. 437/2016. A Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete
4. 438/2016. A Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete
5. 439/2016. A Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete
6. 440/2016. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-vel szemben a médiapiaci
koncentráció megelőzésére, illetve a jelentős befolyásoló erővel
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás
lefolytatása érdekében
7. 441/2016. Ifj. T. I. beadványa a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság M4 állandó megnevezésű
médiaszolgáltatásában 2016. augusztus 6-án 18 órai kezdettel
sugárzott „Nyári Olimpia Rió 2016” című műsorszámmal, valamint a
nol.hu internetes oldalon 2016. augusztus 7-én 6 óra 21 perckor
közzétett beszámolóval kapcsolatban [az Smtv. 13. §-ának, az Mttv.
83. § (1) bekezdés m) pontjának, valamint a 182. § bm) pontjának
megsértése]
8. 442/2016. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Televízió Zrt.-vel
szemben a 916/2014. (IX. 23.) számú médiatanácsi határozat

Információ
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bírósági felülvizsgálata során született ítéletek alapján – előzmény:
348/2016. számú előterjesztés
9. 443/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris
audiovizuális kereskedelmi médiaszolgáltatásoknál lefolytatott
hatósági ellenőrzés eredménye [Progádor Nonprofit Kft. (Progádor
TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés
megsértése] – előzmény: 346/2016. számú előterjesztés
10. 444/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris
audiovizuális kereskedelmi médiaszolgáltatásoknál lefolytatott
hatósági ellenőrzés eredménye [Őcsény Községért Közalapítvány
(Őcsény TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés
megsértése] – előzmény: 347/2016. számú előterjesztés
11. 445/2016. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett
Szent István Rádió 95,1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű
(Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz)
közösségi médiaszolgáltatás 2016. május 15-21. között sugárzott
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv.
63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének h)
pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 345/2016.
számú előterjesztés
12. 446/2016. A Rádió Q Kft. által üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5
MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016.
június 11-17. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. §
(4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] –
előzmény: 352/2016. számú előterjesztés
E-39/2016. A Média- és Hírközlési Biztos 2016. II. negyedévi beszámolója a médiaszolgáltatókat
valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről
E-43/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a Kúria által, a
Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések
E-44/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági
eljárások 2016. július és augusztus hónapban
E-45/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági
eljárások 2016. július és augusztus hónapban
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MTVA-217/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

T-42/2016. Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség fellebbezése a
Hivatal MN/19020-2/2016. számú végzése ellen
T-43/2016. Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség fellebbezése a
Hivatal MN/19022-2/2016. számú végzése ellen
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