
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2022. évi 23. heti 

ülésének napirendjére 

2022. június 7. (kedd) 

Kezdési időpont: 10 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. 273/2022. A Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 

felhívás tervezete 

 

2. 274/2022. Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április 14-én 

közzétett pályázati felhívásra 2022. május 16-án beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

3. 272/2022. Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2022. március 4-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 

4. 275/2022. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április 1-jén 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes Szombathelyi Evangélikus Egyházközség vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

5. 268/2022. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 89,5 MHz + 

Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz) kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2022. március 7-13. közötti 

időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésének vélelmezett 

megsértése] 

 

6. 269/2022. Az Antenna Group S.A. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett Viasat Film állandó megnevezésű, spanyol 

joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás által 2022. április 28-án 

16:48 perces, valamint 2022. április 29-én 13:28 perces kezdettel 

sugárzott „Közelebb” című műsorszám bejelentés alapján történő 

vizsgálata 

 

7. 270/2022. Az SC CEE BROADCASTING CO. SRL 

médiaszolgáltató által üzemeltetett SuperTV2 állandó 

megnevezésű, román joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatás 

által 2022. április 18-án 16:10 perces kezdettel sugárzott „Mamma 

mia!” című műsorszám bejelentés alapján történő vizsgálata 

 

8. 271/2022. A Napilapcsoport Kft. által kiadott Pécsi Napilap.hu 

elnevezésű internetes sajtótermékben 2022. április 20-án 

megjelent „Egy modern alternatív dohányzási mód – ismerd meg a 

dohányhevítőket!” című cikket kifogásoló bejelentés 

 

Tájékoztatók 

Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. E-34/2022. A román CONSILIUL NATIONAL AL 

AUDIOVIZUALULUI médiahatóságnak az SC CEE 

BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató által üzemeltetett 

SuperTV2 állandó megnevezésű, román joghatóság alá tartozó 

médiaszolgáltatás által 2022. január 1-jén 21 órai kezdettel 

sugárzott „A sötét ötven árnyalata” című műsorszámmal 

kapcsolatos tájékoztató levele 

 

2. E-35/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. május 

hónapban 

 

3. E-36/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási 

jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2022. május 

hónapban 
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Tájékoztató témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

4. E-37/2022. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései 

felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

Budapest, 2022. június 7. 

Dr. Bartóki-Gönczy Balázs s.k. 

soros elnöki tisztséget ellátó Médiatanács-tag 


