Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 24. heti
ülésének napirendjére
2022. június 14. (kedd)
Kezdési időpont: 10 óra
Előterjesztések
Előterjesztés témája és sorszáma
1. MTVA-43/2022. A Médiatanács által meghirdetett
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté
nyilvánított Pulzus Kulturális és Információs Központ Magánvállalat
kérelme
2. MTVA-44/2022. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának
május havi pénzügyi jelentése
3. 276/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április 14-én
közzétett pályázati felhívásra 2022. május 16-án beérkezett
pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata
4. 285/2022. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021.
december 23-án közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárás lezárása
5. 284/2022. A Pápai Platán Nonprofit Kft. (Pápa FM – Pápa 95,7
MHz) helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató hatósági
szerződésének módosítására irányuló kérelme
6. 277/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó
megnevezésű médiaszolgáltatásban 2021. december 3-án
06:03:34 órai kezdettel sugárzott "Balázsék" című műsorszámot
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. §
(1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 177/2022.
számú előterjesztés
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7. 278/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű
médiaszolgáltatók 2022. februári adásainak hatósági ellenőrzése
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése
az INTERAX Kft. által üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9
MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű rádiós
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 188/2022. számú előterjesztés
8. 279/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű
médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése
a Vasi Friss Rádió Kft. által üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó
megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Szombathely 97,7 MHz)
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 236/2022. számú előterjesztés
9. 280/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL
médiaszolgáltató által üzemeltetett SuperTV2 állandó
megnevezésű, román joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás
által 2022. május 7-én 16:30 perces kezdettel sugárzott „Downton
Abbey” című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata
10. 281/2022. A Discovery Communications Benelux B.V.
médiaszolgáltató által üzemeltetett lnvestigation Discovery állandó
megnevezésű, holland joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás
2022. április 25-én, 26-án, valamint május 6-án, 7-én, 13-án és 22én sugárzott műsorainak bejelentés alapján történő vizsgálata
11. 282/2022. A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett RETRO Rádió
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. május 23-án 6
és 10 óra között sugárzott „Bochkor” című műsorszámot kifogásoló
bejelentések [az Smtv. 14. § (1), valamint 17. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]
12. 283/2022. A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Life TV állandó
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű
médiaszolgáltatáson 2022. március 22-én és április 15-én 19
órától sugárzott „Lángelmék” című műsorszámok bejelentés
alapján történő vizsgálata [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdés
érvényesülésének vizsgálata]
Budapest, 2022. június 13.
Dr. Koltay András s.k.
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