
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 28. heti 

ülésének napirendjére 

2022. július 12. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-55/2022. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2022 

pályázati eljárás negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-52/2022. Kérelem a „Szerverterem építése” tárgyú 

beszerzés megvalósítására irányuló szerződéskötési eljárás 

jóváhagyására 

 

3. MTVA-54/2022. Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) 

létrehozása vizuál- és világítástechnikai eszközök bérlése és 

üzemeltetése az MTVA részére tárgyú közbeszerzési eljárás 

indításának előzetes jóváhagyása 

 

4. MTVA-50/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap audiovizuális országos földfelszíni analóg rádió műsorszórási 

és országos földfelszíni rádió műsorszétosztási szerződéséhez 

szükséges szerződéskötési eljárás megindításának jóváhagyása 

 

5. MTVA-53/2022. Tájékoztató – Előzetes tájékoztató a Rádiós 

műsorgyártó és adáskijátszó rendszer tárgyban kötött 

szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés de minimis 

módosítása tárgyában 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. T-13/2022. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 

fejlesztések 2022. évi vissza nem térítendő támogatására 

meghirdetett KMUSZ2022 pályázati eljárás bírálóbizottsági 

tagjainak megválasztásáról 

 

7. 322/2022. A Debrecen 94,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

8. 320/2022. A Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

9. 321/2022. A Karcag 93,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás 

tervezete 

 

10. 323/2022. Korlátos erőforrást használó lineáris rádiós 

médiaszolgáltatók 2021. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 

vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárások lezárása - I. 

 

11. 324/2022. Lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók 2021. évi 

kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult 

hatósági eljárások lezárása 

 

12. 325/2022. Lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 2021. évi 

kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult 

hatósági eljárások lezárása 

 

13. 314/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése 

a Paks FM Kft. által üzemeltetett Paks FM állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű (Paks 96,3 MHz) médiaszolgáltatáson] – 

előzmény: 242/2022. számú előterjesztés 

 

14. 315/2022. A bejelentés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. májusi adásainak hatósági ellenőrzése [a 

BJ/12041-3/2019. számú hatósági határozat t) és v) pontjaiban 

foglaltak vélelmezett megsértése a Sárisápi Bányász 

Sportegyesület által üzemeltetett Sárisáp Televízió állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

15. 316/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi műsorainak hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdés vélelmezett megsértése 

a Pentafon Kft. által üzemeltetett Rádió 24 (Dunaújváros 102,9 

MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű lineáris rádiós 

médiaszolgáltatásban] 

 

16. 317/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi adásainak hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése a Dél-alföldi Média Centrum Kft. által 

üzemeltetett Rádió 7 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 

MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] 

 

17. 318/2022. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett 

ALPHA RÁDIÓ állandó megnevezésű kisközösségi 

(Székesfehérvár 88,9 MHz) lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. 

május 2-8. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) 

bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében 

foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

18. 319/2022. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. áprilisi műsorainak hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) és a 32. § (4) bekezdés 

vélelmezett megsértése a Megafon Rádió Kft. által üzemeltetett 

Megafon (Balassagyarmat 95,7 MHz) állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban] 

 

Budapest, 2022. július 11. 

Dr. Koltay András s.k. 

elnök 


