
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 49. heti 

ülésének napirendjére 

2022. december 6. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-88/2022. A Médiatanács által meghirdetett 

TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójában érkezett 

pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-79/2022. Kérelem az „MTVA villamosenergia beszerzés 

2023/2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indításának előzetes 

jóváhagyására 

 

3. MTVA-85/2022. Kérelem az MTVA műsorrács menedzsment – 

csatornamenedzsment szoftver licenceinek, verziófrissítésének, 

verziókövetésének és támogatásának a beszerzésére indított 

közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötéséhez történő 

hozzájárulásra 

 

4. MTVA-86/2022. Kérelem Microsoft szoftverlicencek beszerzése 

tárgyában – hároméves időtartamra, Enterprise Agreement 

keretében – az MTVA részére közbeszerzési eljárás indításának 

előzetes jóváhagyására 

 

5. MTVA-87/2022. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap audiovizuális országos földfelszíni analóg rádió műsorszórási 

és országos földfelszíni rádió műsorszétosztási szerződéskötés 

jóváhagyása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

6. MTVA-89/2022. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a Magyar 

RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársasággal létrejött 

keretmegállapodás 1.5. pontjában meghatározott – 2022. évre 

vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 

 

7. 573/2022. A Zalaegerszeg 95,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2022. október 14-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

 

8. 567/2022. Felkérés a Kecskemét 96,5 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 

9. 568/2022. A Vác 91,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

10. 569/2022. A Mór 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 

11. 570/2022. A Magyar Jazz Rádió Kft. (90,9 JAZZY RÁDIÓ, Dél-

Budapest 90,9 MHz) rádiós médiaszolgáltató hatósági 

szerződésmódosítás iránti kérelme 

 

12. 571/2022. Az AERIEL Kft. (Klasszik Rádió, Budapest 92,1 MHz) 

rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítása 

 

13. 572/2022. A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (új 

megnevezése: Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft., 

Sátoraljaújhely 104,9 MHz) rádiós médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének módosítása 

 

14. 556/2022. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett 

MaxiRádió állandó megnevezésű (Gyöngyös 92,4 MHz) 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2022. július 11-17. közötti 

időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

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

§ (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – 

előzmény: 451/2022. számú előterjesztés 

 

15. 557/2022. A Balaton Rádió Kft. által üzemeltetett Siófok-Fokihegy 

88,7 MHz kisközösségi Balaton Rádió állandó megnevezésű 

rádiós médiaszolgáltatás 2022. július 4-10. közötti időszakban 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésének és a 66. § (4) bekezdése g) pontjának megsértése] 

– előzmény: 441/2022. számú előterjesztés 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

16. 558/2022. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű 

médiaszolgáltatók 2022. augusztusi adásainak hatósági 

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

megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett Zalaegerszeg 88,9 

MHz, kereskedelmi jellegű, 88,9 – BestFM állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson] – előzmény: 483/2022. számú előterjesztés 

 

17. 559/2022. A helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatások 2022. júliusi műsorainak hatósági ellenőrzése 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdés megsértése a SUNSHINE RÁDIÓ 

Kft. által üzemeltetett Nyíregyháza 99,4 MHz, 99,4 Sunshine FM 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 

449/2022. számú előterjesztés 

 

18. 560/2022. A Baja Hangja Kft. által üzemeltetett Baja 89,8 MHz 

helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Bajai Rádió állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. augusztus 23-án sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások – 

előzmény: 468/2022. számú előterjesztés 

 

19. 561/2022. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

által üzemeltetett körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, 

Szeged Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. 

október 10-16. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [a BJ/15368-6/2020. számú hatósági határozat p), 

t) és u) pontjaiban foglaltak vélelmezett megsértése] 

 

20. 562/2022. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV állandó 

megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2022. november 13-án 19 órától sugárzott 

Heti Napló című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 31. § 

(1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

 

21. 563/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Budapest 89,5 MHz 

+ Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Rádió 1 állandó megnevezésű 

lineáris rádiós médiaszolgáltatásban 2022. október 20-án 06:03:44 

órai kezdettel sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének 

vizsgálata] 

 

22. 564/2022. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL állandó 

megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2022. november 6-án 13 óra 20 perctől 

sugárzott Venom című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a 

klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

23. 565/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL 

médiaszolgáltató által üzemeltetett, román joghatóság alá tartozó 

SuperTV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. 

november 1-jén 09:25 perces kezdettel sugárzott „A miniszter 

félrelép” című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

24. 566/2022. A román joghatóság alá tartozó SC CEE 

BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett 

SuperTV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. 

október 2-án 14:00 és 15:55 óra között sugárzott „Gru 3.” című 

műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

25. T-18/2022. Tagdelegálás az MTVA Gazdálkodási és Kezelési 

Szabályzatának 26. § (2) bekezdése alapján 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-70/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. november 

hónapban 

 

2. E-71/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. november 

hónapban 

 

Budapest, 2022. december 5. 

Dr. Koltay András s. k. 

elnök 


