
 

1 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

Jegyzőkönyv, amely a Médiatanács 
tárgyalótermében 2022. június 7-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs soros elnöki tisztséget ellátó Médiatanács-tag (1-12. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-12. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-12. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-12. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-12. pontoknál) 

 Paplanos Péter Mihály kommunikációs igazgató (1-12. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-12. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (1-12. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-12. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Bartóki-Gönczy Balázs 10 óra 8 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy Dr. Koltay András, a Médiatanács 

elnöke egyéb elfoglaltsága miatt nem vesz részt az ülésen, egyúttal az akadályoztatására tekintettel őt 

helyettesítési jogkörrel ruházta fel. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 

szavazata mellett, 518/2022. (VI. 7.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 

napirendre: 

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

frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 



 

2 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

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 

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 

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 

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] 

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 

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 

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 

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 

E-35/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2022. május hónapban 

E-36/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2022. május hónapban 

E-37/2022. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 

1. 273/2022. A Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 519/2022. (VI. 7.) számú döntése: a Budapest 90,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (frekvenciaterv 
elfogadása) 

A Médiatanács elfogadja a Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 
Telepítési feltételek 

Budapest 90,3 398 138 652.000 2 - 10 V D 

340°-90°/0,1-7,6dB 

100°-180°/6,4-8,6dB 

190°-250°/13,8-17,6dB 

260°-320°/0,1-2,2dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

19°02’47”; 47°29’14” 

A Médiatanács 520/2022. (VI. 7.) számú döntése: a Budapest 90,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete (pályázati felhívás 
tervezete) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 90,3 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Hatóság honlapján közzéteszi. 

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 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 
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A Médiatanács 521/2022. (VI. 7.) számú döntése: Mezőtúr telephelyű 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 
2022. április 14-én közzétett pályázati felhívásra 2022. május 16-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi egy Mezőtúr telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2022. április 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

pályázati ajánlatot benyújtó Actor Média Kft. pályázót. 

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 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 522/2022. (VI. 7.) számú döntése: 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 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és 

hirdetményi úton 2022. március 4-én közzétett, az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. november 25. napjától történő közösségi 

jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy az Ajka 93,2 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Mária Rádió Frekvencia Kft. 

pályázó. 

3. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként 

ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Mária Rádió 

Frekvencia Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 

megkötésére irányuló eljárást. 

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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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 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 523/2022. (VI. 7.) számú döntése: 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 (frekvenciaterv elfogadása) 

A Médiatanács az egy Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2022. április 1-jén közzétett pályázati felhívás 3.1.4. pontja alapján elfogadja a pályázati 

felhívás és a pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 

pályázati ajánlata alapján a Hivatal által kidolgozott frekvenciatervet, az alábbiak szerint. 

Adóállomás  

telephelye 

Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Antenna  

magasság 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó -  

(km) 

P A Telepítési feltételek 

9700 Szombathely,  

Károlyi Gáspár tér 4. 
98,8 8 46 22 13.800 0,9-1 V ND 

A becsült számított  

ellátottság a pályázat  

nyertese által megadott  

alapadatok és  

adótelephely  

(16°36’46,48”  

47°13’48,4”) alapján  

került meghatározásra. 

A Médiatanács 524/2022. (VI. 7.) számú döntése: 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 (hatósági szerződéskötés) 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy az egy Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. április 1-jén közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 503/2022. (V. 31.) számú határozatával megállapította, hogy a 
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pályázati eljárás nyertese a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség, és 10918-6/2022. iktatószámú 

végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a 

pályázati felhívás 3.1.3. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági 

szerződés megkötését kezdeményezi a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel a Szombathely 

98,8 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, 

a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

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] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 525/2022. (VI. 7.) számú döntése: 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] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 

hatósági eljárást indít a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésének a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű (Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz), kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatásban 2022. március 7-13. közötti időszakban sugárzott műsora során 

történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

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 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 
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A Médiatanács 526/2022. (VI. 7.) számú döntése: 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 

A Médiatanács tájékoztatás és a szükséges eljárás lefolytatása céljából az előterjesztés mellékletét 

képező vizsgálati jelentést és a műsorszám felvételét megküldi a spanyol Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC) társhatóságnak 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 vonatkozásában.  

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 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 527/2022. (VI. 7.) számú döntése: 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 

A Médiatanács a hatósági ellenőrzés eredménye alapján nem továbbítja a bejelentést a román 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI (CNA) társhatóságnak, e döntéséről az Mttv. 145. § 

(3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

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 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 
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A Médiatanács 528/2022. (VI. 7.) számú döntése: 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 

A Médiatanács a bejelentésről tájékoztatja a fogyasztóvédelmi hatóságot, valamint a Bejelentőt arról, 

hogy beadványát a hatáskörrel rendelkező fogyasztóvédelmi hatóságnak továbbította. 

9. 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 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

10. E-35/2022. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2022. május hónapban 

Dr. Andrássy György ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

11. E-36/2022. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2022. május hónapban 

Dr. Andrássy György ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

12. E-37/2022. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

Aranyosné dr. Börcs Janka ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Dr. Bartóki-Gönczy Balázs az ülést 10 óra 51 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2022. 

június 14. 10 óra. 

Budapest, 2022. június 8. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 dr. Lipták Eszter s. k. Dr. Bartóki-Gönczy Balázs s. k. 

  soros elnöki tisztséget ellátó Médiatanács-tag 


