Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 2. heti
ülésszakának napirendjére
2022. január 11. (kedd)
Kezdési időpont: 11 óra
Előterjesztések
Előterjesztés témája és sorszáma
1. MTVA-1/2022. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2021
pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok
bírálóbizottsági ajánlása
2. T-1/2022. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási
jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók –
médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos fenntartásához
szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására
meghirdetett REZSI2022 pályázati eljárás bírálóbizottsági
tagjainak megválasztásáról
3. T-2/2022. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató
magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének
támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati
eljárás negyedik fordulójában a bírálóbizottság összetételének
módosításáról
4. T-3/2022. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós
hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására
meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik
fordulójában a bírálóbizottság összetételének módosításáról
5. 4/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati
felhívás véglegesítése
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6. 5/2022. A Szeged 87,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő
használatára 2021. november 10-én közzétett pályázati felhívásra
2021. december 20-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata
7. 6/2022. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő
használatára 2021. október 22-én közzétett pályázati felhívásra
2021. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata
8. 7/2022. A Székesfehérvár 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára
2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárás lezárása
9. 8/2022. A Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő
használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása
10. 9/2022. Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. szeptember
21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás
eredményének megállapítása
11. 10/2022. A Mátra Média Kulturális Egyesület kérelme ideiglenes
hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése
alapján a Gyöngyös 92,4 MHz kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében
12. 1/2022. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió
állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű
médiaszolgáltatáson 2021. augusztus 1-jén sugárzott "Balatoni
5letek - Csodahelyek Zamárdiban és környékén" című műsorszám
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának
megsértése] – előzmény: 743/2021. számú előterjesztés
13. 2/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű
médiaszolgáltatók 2021. szeptemberi adásainak hatósági
ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés
megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett 88,9 BestFM
(Zalaegerszeg 88,9 MHz) és 100,7 BEST FM (Eger 100,7 MHz)
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű
médiaszolgáltatásokon] – előzmény: 782/2021. számú
előterjesztés

2

Előterjesztés témája és sorszáma

Információ
a Médiatanács részére

14. 3/2022. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 100,7
állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Nagykanizsa 100,7
MHz) és Karc FM 100,2 állandó megnevezésű, körzeti
vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz), közösségi jellegű
médiaszolgáltatások 2021. november 29 - december 5. közötti
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az
Mttv. 63. § (12) bekezdés vélelmezett megsértése]

Tájékoztatók
Tájékoztató témája és sorszáma
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1. E-1/2022. A román médiahatóságnak az SC CEE
BROADCASTING CO.SRL médiaszolgáltató Prime állandó
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. augusztus 23-án 17
órakor sugárzott "A hegyi doktor újra rendel" című műsorszámmal
kapcsolatos tájékoztató levele
2. E-2/2022. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései
felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések
3. E-3/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási
jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2021. december
hónapban
4. E-4/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási
jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2021. december
hónapban
Budapest, 2022. január 6.
Dr. Koltay András s.k.
elnök
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