
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. november 4-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-22. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-22. pontoknál/ 

dr. Koltay András Médiatanács tag/1-22. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-22. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-22. pontoknál/ 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-22. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-22. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-22. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-22. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /16-22. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-22. pontoknál/ 

dr. Nagy Dóra, a jegyzőkönyv vezetője /1-22. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről: 

 

dr. Kocsis Noémi mb. mecenatúra igazgató /1-9. pontoknál/ 

Beckerné dr. Molnár Olga referatúravezető /1-9. pontoknál/ 

dr. Lipták Eszter bírálóbizottság /1-2. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 14 óra 10 perckor megnyitotta, megállapította a Médiatanács 

határozatképességét, és bejelentette, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Vass Ágnes. 

 

Karas Monika szóbeli indítványt tett a T-49/2014., T-50/2014., 515/52014. és az 516/2014. 

számú előterjesztések napirendre vételére. Ezt követően a rendes és a sürgősségi napirendi 

javaslaton szereplő előterjesztések, valamint a szóbeli javaslat szerinti előterjesztések napirendre 

vételét együtt tette fel szavazásra. 

A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett 1051/2014. (XI. 

4.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

 

T-49/2014. A Médiatanács közreműködése az Aranyszem Operatőr Fesztiválon (2014. 

december) 

 

T-50/2014. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 

médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges 

működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

515/2014. A Médiatanács 997/2014. (X. 14.) számú határozatának visszavonása 

 

516/2014. A Médiatanács 995/2014. (X. 14.) számú végzésének visszavonása 

 

MTVA-240/2014. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2014 pályázati eljárás harmadik 

fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

MTVA-241/2014. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás 

harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

MTVA-242/2014. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Argó Audiovizuális Egyesület kérelme 

 

MTVA-243/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított ART VISION Stúdió Kft. szerződésszegése és kérelme 

 

MTVA-244/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított ARC PRODUKCIÓ Kft. kérelme 

 

MTVA-245/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított IKON STÚDIÓ Közhasznú Egyesület szerződésszegése 

 

MTVA-246/2014. Beszámoló az MTVA Mecenatúra 2014. III. negyedévi tevékenységéről 

 

MTVA-247/2014. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége (2014. 

október 16. – október 28.) 

 

505/2014. A Prodo Voice Studio Kft. (Budapest 89,5 MHz - Music FM) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa 

 

511/2014. A Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. (Gyöngyösi Városi Televízió - Gyöngyös 27. csatorna) 

médiaszolgáltatásának technikai felújítás miatti szünetelésével kapcsolatos bejelentése 

 

512/2014. A Budapest 90,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. június 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

513/2014. Az FM 4 Rádió Kft. körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltató [Budapest 94,2 MHz + 

Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + 
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Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 

97,5 MHz + Zalaegerszeg (Tarr Kft. hálózata)] kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 

506/2014. A „reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye 

(2014. július-szeptember) [ATV Zrt. - Magyar ATV] 

 

507/2014. A „reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye 

(2014. július-szeptember) [TV2 Média Csoport Kft. - TV2] 

 

508/2014. A „reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye 

(2014. július-szeptember) [Magyar RTL Televízió Zrt. - RTL Klub] 

 

509/2014. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 18-24. közötti műsorának hatósági 

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

vélelmezett megsértése] 

 

510/2014. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Még drágább az életed" című filmalkotás 

előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 

514/2014. Az Archimedia Kft. által üzemeltetett Promontor TV állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2014. július 15-21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 

 

B-10/2014. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. szeptember) 

 

E-62/2014. Az Mttv. 42. § szerint 2014. október hónapban nyilvántartásba vett és 

nyilvántartásból törölt lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok  

 

E-63/2014. Az Mttv. 45. § szerint 2014. október hónapban nyilvántartásba vett lekérhető 

médiaszolgáltatási jogosultságok  

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-240/2014. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2014 pályázati eljárás 

harmadik fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

Lipták Eszter ismertette a bírálóbizottság ajánlását.  

A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1052/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a TVALLANDO2014 pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi 

és teljességi vizsgálatáról 

 

1.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 66/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének 

támogatására meghirdetett pályázati eljárás harmadik fordulójában az alábbi, valamely 

érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
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iktatószám: MA- 

TVALLANDO 

2014-…/2014. 

a pályázó neve 
az állandó műsor  

címe 

121 Fanny-Film Kft. Budakalász Ma 

126 Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Műhely 

 

2.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 66/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének 

támogatására meghirdetett pályázati eljárás harmadik fordulójában az alábbi, valamely 

érvényességi és teljességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

 

iktatószám: MA- 

TVALLANDO 

2014-…/2014. 

a pályázó neve az állandó műsor címe 

127 Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. Szegedi Hírek 

128 Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. Körút 

 

3.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 66/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének 

támogatására meghirdetett pályázati eljárás harmadik fordulójában az alábbi, valamely teljességi 

feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

 

iktatószám: MA- 

TVALLANDO 

2014-…/2014. 

a pályázó neve az állandó műsor címe 

103 MÉDIA EGER Nonprofit Kft. Hír Adás 

106 Pengő Ferenc Nagykunsági Krónika 

123 Szentendrei Médiaközpont Kft. Művészváros 

 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 66/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének 

támogatására meghirdetett pályázati eljárás harmadik fordulójában az alábbi, valamely teljességi 

feltételnek nem megfelelő pályázatokat nem zárja ki: 

 

iktatószám: MA- 

TVALLANDO 

2014-…/2014. 

a pályázó neve az állandó műsor címe 

97 Magyar Ferenc 7 Nap 

134 
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési  

Ház és STÚDIÓ KB 
Zirci Zóna 

137 Szabadi Attila Porta 

 

A Médiatanács felkéri az Alap megbízott mecanatúra igazgatóját, hogy döntéséről a kizárt 

pályázatok benyújtóit 8 munkanapon belül értesítse. 

 

 

2. MTVA-241/2014. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás 

harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

Lipták Eszter ismertette a bírálóbizottság ajánlását, melyhez hozzászólt Kollarik Tamás és Kocsis 

Noémi. 
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A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1053/2014. (XI. 4.) számú döntése 

a RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 65/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin 

készítésének támogatására (RADIOALLANDO2014) meghirdetett pályázati eljárás harmadik 

fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az 

abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat kedvezményezetté 

nyilvánítja: 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2014-…/2014. 

a pályázó neve 
a média- 

szolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor  

kategóriája 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

99 LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. Lánchíd Rádió Déli Hírjárat hírműsor 3 096 000 

100 
ACTOR INFORMATIKA  

ÉS NYOMDA KFT. 
Pont Rádió Hírpont hírműsor 2 499 000 

102 Echo Penisola Kft. Part FM Kikötő 
tematikus  
magazin 

2 340 000 

103 TELEKOM Kft. Rádió 88 
Szegedi Napi  

Hírösszefoglaló 
hírműsor 3 276 300 

104 TELEKOM Kft. Rádió 88 
Café 88 -  
Hétvége 

szolgáltató  
magazin 

4 675 260 

105 FRIENDS-LAN Kft. Rádió Som Déli Krónika hírműsor 2 303 594 

106 FRIENDS-LAN Kft. Rádió Som Reggeli Start 
szolgáltató 

magazin 
5 384 669 

107 
FÉLEGYHÁZI HÍRLAP  

Kft. 
Sirius Rádió 

Valaki mondja  
meg 

szolgáltató 
magazin 

4 214 000 

114 RÁDIÓ HORIZONT Kft. 
Rádió  

Törökszentmiklós 
Régió Hírei hírműsor 2 300 000 

115 RÁDIÓ HORIZONT Kft. 
Rádió  

Törökszentmiklós 
Szentmiklósi  

Magazin 

szolgáltató 
magazin 

2 300 000 

116 AURIS MÉDIA Kft. Tisza-tó Rádió Tisza-tavi hírek hírműsor 2 340 000 

117 
Fehérvár Médiacentrum  

Kft. 
Vörösmarty Rádió Hírek Délben hírműsor 2 348 000 

118 "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. 99,4 Rádió 1 
Baranyai  
Mozaik 

szolgáltató 
magazin 

11 475 000 

123 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd FM 101,3 Zónázó hírműsor 2 256 272 

124 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd FM 101,3 Köztünk marad 
szolgáltató 

magazin 
2 337 824 

127 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Miskolc) 
Régió Krónika hírműsor 3 240 000 

128 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 
Európa Rádió 

Közélet- 
Közérdek 

szolgáltató 
magazin 

2 340 000 

129 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 
Európa Rádió 

Közélet- 
Közérdek 

szolgáltató 
magazin 

2 340 000 

138 TURUL MÉDIA Kft. Forrás Rádió Köz-Tér 
szolgáltató 

magazin 
2 340 000 

139 TURUL MÉDIA Kft. Forrás Rádió Hírpercek hírműsor 3 285 000 

140 TELEKOM BÉKÉS Kft. MEGA RÁDIÓ 
Békéscsabai  

Napló 

szolgáltató 
magazin 

4 666 000 

141 MEDIORIX Bt. Rádió Szarvas Szarvasi Hírek hírműsor 2 340 000 

22 db a megítélt támogatás összesen: 73.696.919 Ft 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 65/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
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médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin 

készítésének támogatására (RADIOALLANDO2014) meghirdetett pályázati eljárás harmadik 

fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2014-…/2014. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

101 ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA KFT. Pont Rádió Helyi közélet 

108 FÉLEGYHÁZI HÍRLAP Kft. Sirius Rádió Válaszra várva 

111 Rádió Juventus Zrt. Juventus Rádió Fenntartható 

112 Rádió Juventus Zrt. Juventus Rádió Budapest Ma 

113 Radio Studio Kft. STUDIO FM 96.3 Közért 

119 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Ozone FM Kunság Rádió Kunság Magazin 

120 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Ozone FM Kunság Rádió Hírpercek 

121 SÁRRÉT MÉDIA Bt Sárrét FM Köztér 

122 FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Fehérvár Rádió Városháza 

125 PENTAFON Kft. Rádió 24 Rádió 24 helyi hírösszefoglaló 

126 PENTAFON Kft. Rádió 24 Gasztro Magazin 

130 Rádió 8 Körmend Kft. Isis Rádió Körmend Hírek Délben 

131 Rádió 8 Körmend Kft. Isis Rádió Körmend Körmendi Panoráma 

132 IS Rádió Kft. Isis Rádió Háttér 

133 IS Rádió Kft. Isis Rádió Sárvári Krónika Plusz 

134 Diórádió Gyöngyös Kft. Diórádió 87.9 Hatvani tükör 

135 Diórádió Gyöngyös Kft. Diórádió Hatvan perc 

136 Diórádió Gyöngyös Kft. Diórádió 87.9 Ma történt 

137 Diórádió Gyöngyös Kft. Diórádió Itt történt 

142 "VIACOM" Kft. Aktív Rádió 93.8 Nagykun Krónika 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 65/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin 

készítésének támogatására (RADIOALLANDO2014) meghirdetett pályázati eljárás harmadik 

fordulójában – a bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva – 

1.539.453 Ft-tal növeli a RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás negyedik fordulójában kiosztható 

keretösszeget. 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 65/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin 

készítésének támogatására (RADIOALLANDO2014) meghirdetett pályázati eljárás harmadik 

fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a harmadik fordulót lezárja. 

A Médiatanács felkéri az MTVA Mecenatúra megbízott igazgatóját, hogy 

a) 3 munkanapon belül döntéséről a pályázatok benyújtóit értesítse, 

b) 3 munkanapon belül a pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről és a 

negyedik fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap 

honlapján hozza nyilvánosságra,  

c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF VIII. 

fejezete 20.2.a.) pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 

visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen, 

d) az ÁPF VIII. fejezetének 20.2.b.) pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés 

összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen, 

e) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről és a megbízási díjak 

átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2014. október 27-én kelt ajánlása 
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3. MTVA-242/2014. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2012 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Argó Audiovizuális Egyesület kérelme 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Karas Monika és 

Kollarik Tamás. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1054/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a HUSZÁRIKZOLTÁN2012 pályázati eljárásban pályázó Argó Audiovizuális Egyesület kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1155/2012. (VI. 27.) számú határozatával 

a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2012) 

meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Argó Audiovizuális Egyesület MA-

HUSZÁRIKZOLTÁN2012-14/2012. iktatószámon nyilvántartott „Déja vu” tervezett című (végleges 

cím „Loop”) pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 

hozzájárul a bemutatási határidő 2015. augusztus 31-ére történő módosításához azzal, hogy 

elfogadja, hogy a film elsőként történő bemutatása filmfesztiválon történik, azonban felhívja a 

kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör elnevezésű honlap adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 

döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 

követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 

lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 

 

 

4. MTVA-243/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított ART VISION Stúdió Kft. szerződésszegése és kérelme 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1055/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

az EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban pályázó ART VISION Stúdió Kft. kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 826/2012. (V. 9.) számú határozatával a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2012) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ART VISION Stúdió Kft. MA-EMBERJUDIT2012-

50/2013. iktatószámon nyilvántartott „És a levelek lehullottak” című pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet, valamint a beszámolót és a megvalósult filmalkotást 

elfogadja, a támogatási szerződés VI.1.k) pontjának megszegése miatt szankciót nem alkalmaz, 

azonban felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör elnevezésű honlap adatokkal 

történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott mecenatúra 

igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet, egyidejűleg 

intézkedjék a folyósítható utófinanszírozás folyósításáról. 

 

 

5. MTVA-244/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított ARC PRODUKCIÓ Kft. kérelme 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Kollarik Tamás. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta az előterjesztésben foglalt A) jelű döntési 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1056/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ARC PRODUKCIÓ Kft. 

kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 224/2013. (II. 13.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2013) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ARC PRODUKCIÓ Kft. „Csodálatos férfiak, lapáttal” 

című, MA-EMBERJUDIT2013-12/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a költségterv kérelem szerinti 

módosításához, azonban felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör elnevezésű 

honlap adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott mecenatúra 

igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet. 

 

 

6. MTVA-245/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított IKON STÚDIÓ Közhasznú Egyesület szerződésszegése 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Kollarik Tamás és 

Karas Monika. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta az előterjesztésben foglalt A) jelű döntési 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1057/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban pályázó IKON STÚDIÓ Közhasznú Egyesület 

szerződésszegéséről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 224/2013. (II. 13.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2013) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IKON STÚDIÓ Közhasznú Egyesület MA-

EMBERJUDIT2013-6/2013. iktatószámon nyilvántartott „Jane Haining és a budapesti Skót 

misszió (végleges cím: Szeretettel, Jane)” című pályázata esetében 

- a kedvezményezett által benyújtott beszámolót és kérelmet, valamint a megvalósult 

filmalkotást elfogadja, 

- a teljes elszámolható összköltséget 9.240.677 Ft-ban, az elszámolható támogatás 

összegét pedig 5.980.00 Ft-ban állapítja meg. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott mecenatúra 

igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet, egyidejűleg 

intézkedjék a folyósítható utófinanszírozás folyósításáról. 

 

 

7. MTVA-246/2014. Beszámoló az MTVA Mecenatúra 2014. III. negyedévi tevékenységéről 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1058/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

az MTVA Mecenatúra 2014. év III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Mecenatúra 2014. év 

III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
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8. MTVA-247/2014. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége (2014. 

október 16. – október 28.) 

 

Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

 

 

9. T-50/2014. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 

médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges 

működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

Karas Monika ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1059/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és 

üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi 

médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015. 

évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására 

(REZSI2015) pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az 

alábbi személyeket választja meg: 

 

REZSI2015 

Fenyősi Zoltán 

dr. Kozma Ákos 

dr. Lupkovics Gábor 

Sík Zoltán Nándor 

Vas Imre 

 

A Médiatanács a tagok közül elnöknek Fenyősi Zoltánt választja meg.  

 

A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök és tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havonta 

bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 

munkanapon belül kerül kifizetésre. 

 

A bírálóbizottsági tagok megbízatásának ideje: 2014. november 6-ától 2015. február 28-áig tart. 

 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 

b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint 

kösse meg, 

c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének a honlapon történő 

közzétételről. 
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10. 515/514. A Médiatanács 997/2014. (X. 14.) számú határozatának visszavonása 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1060/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a Médiatanács 997/2014. (X. 14.) számú határozatának visszavonása tárgyában 

 

A Médiatanács a 997/2014. (X. 14.) számú határozatát a Ket. 114. § (1) bekezdése alapján 

hivatalbóli döntés-felülvizsgálat keretében, saját hatáskörben visszavonja. 

 

 

11. 516/2014. A Médiatanács 995/2014. (X. 14.) számú végzésének visszavonása 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1061/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a Médiatanács 995/2014. (X. 14.) számú végzésének visszavonása tárgyában 

 

A Médiatanács a 995/2014. (X. 14.) számú végzését a Ket. 114. § (1) bekezdése alapján 

hivatalbóli döntés-felülvizsgálat keretében, saját hatáskörben visszavonja. 

 

 

12. 505/2014. A Prodo Voice Studio Kft. (Budapest 89,5 MHz - Music FM) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd válaszolt Karas Monika 

kérdésére. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1062/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz –Music FM) körzeti rádiós médiaszolgáltató 

részletfizetés iránti kérelme 

 

A Médiatanács – a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz –Music FM) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató kérelme figyelembevételével – a médiaszolgáltató részére a 2014. IV. 

negyedévre vonatkozó médiaszolgáltatási díjból fennmaradt bruttó x Ft összegű lejárt 

médiaszolgáltatási díjtartozása megfizetésére a Ket. 74. § (1) bekezdése alapján 2 havi 

részletben történő teljesítést állapít meg. 

 

 

13. 511/2014. A Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. (Gyöngyösi Városi Televízió - Gyöngyös 27. csatorna) 

médiaszolgáltatásának technikai felújítás miatti szünetelésével kapcsolatos bejelentése 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1063/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. (Gyöngyösi Városi Televízió – Gyöngyös 27. csatorna) 

médiaszolgáltatásának szünetelésével kapcsolatos bejelentése 
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A Médiatanács hozzájárul, hogy a Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. 2014. november 11. 18.00 óra és 

2014. november 24. 18.00 óra között a hatósági szerződésének VI. fejezetében foglalt 

műsortervtől eltérően szüneteltesse Gyöngyösi Városi Televízió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatását. 

 

 

14. 512/2014. A Budapest 90,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. június 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

Főigazgató Asszony visszavonta az előterjesztést. 

 

 

15. 513/2014. Az FM 4 Rádió Kft. körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltató [Budapest 94,2 

MHz + Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 

MHz + Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + 

Dabas 97,5 MHz + Zalaegerszeg (Tarr Kft. hálózata)] kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1064/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

az FM 4 Rádió Kft. körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltató (Budapest 94,2 MHz + Komárom 

88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + Dömös 

104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 97,5 

MHz kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján 

 

A Médiatanács az FM 4 Rádió Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 

alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budapest 94,2 MHz + 

Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + 

Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 

97,5 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség 2014. november 7. és 2015. január 5. közötti 

időszakban történő hasznosítására, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 

foglaltak szerint. 

 

 

16. 506/2014. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 

eredménye (2014. július-szeptember) [ATV Zrt. - Magyar ATV] 

507/2014. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 

eredménye (2014. július-szeptember) [TV2 Média Csoport Kft. - TV2] 

508/2014. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 

eredménye (2014. július-szeptember) [Magyar RTL Televízió Zrt. - RTL Klub] 

 

Témájuk azonosságára tekintettel a Médiatanács egy napirendi pontban tárgyalta a fenti 

előterjesztéseket, melyeket Pap Szilvia ismertetett. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1065/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2014. 

július – augusztus –szeptember) [ATV Zrt. – Magyar ATV] 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást indít az 

ATV Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a Magyar ATV megnevezésű csatornán 2014. július 20-án 
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a 07:49:37-08:21:06, 08:46:09-09:00:16 és a 18:11:46-18:42:10 közötti időszakban, valamint 

2014. július 21-én a 00:28:04-00:57:26 közötti időszakban, 2014. július 23-án 08:01:39-

08:27:23 közötti időszakban, továbbá 2014. július 24-én 01:41:07-01:43:16 közötti időszakban, 

valamint 2014. szeptember 28-án 21:33:21-22:09:03 közötti időszakban sugárzott műsorrészek 

vonatkozásában az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése 

tárgyában. 

 

A Médiatanács 1066/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2014. 

július-szeptember) [TV2 Média Csoport Kft. – TV2] 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a 

TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltatóval szemben a TV2 elnevezésű médiaszolgáltatásában 

2014. szeptember 12-én 06:54:02-07:21:10, 07:28.48-07:32:24, valamint 07:32:24-07:45:00, 

07:59:17-08:02:44, 08:29:54-08:33:14 és 08:58:58-09:09:08 közötti időszakban sugárzott 

műsorrészek vonatkozásában, az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése tárgyában. 

 

A Médiatanács 1067/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a „reklám-hangerősség” (Mttv. 33. § (4) bekezdés) hatósági vizsgálatának eredménye (2014. 

július-szeptember) [Magyar RTL Televízió Zrt. – RTL Klub] 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a 

Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az RTL Klub elnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. július 8-án 15:40:56 – 15:45:22 közötti, valamint 2014. július 15-

én 15:33:16 - 15:49:06 közötti időszakban sugárzott műsorrészek vonatkozásában, az Mttv. 33. 

§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

 

17. 509/2014. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 18-24. közötti műsorának hatósági 

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

vélelmezett megsértése] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1068/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó megnevezésű 

közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 18 - 24. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít az INFORÁDIÓ Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 

63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Inforádió állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 18 - 24. közötti adáshéten történt 

vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

 

18. 510/2014. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Még drágább az életed” című filmalkotás 

előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
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A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1069/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Még drágább az életed” című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 

A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelmére megállapítja, hogy a „Még drágább az életed” című műsorszám az Mttv. 9. § (5) 

bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott) sorolandó. 

 

 

19. 514/2014. Az Archimedia Kft. által üzemeltetett Promontor TV állandó megnevezésű 

közösségi médiaszolgáltatás 2014. július 15-21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1070/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

az Archimedia Kft. által üzemeltetett Promontor TV állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2014. július 15–21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy az Archimedia Kft. az általa üzemeltetett Promontor TV állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. július 15–21. közötti működése során 

megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést, ezért a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy haladéktalanul tegyen 

eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.  

 

 

20. B-10/2014. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. szeptember) 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1071/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. szeptember) 

 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

21. T-49/2014. A Médiatanács közreműködése az Aranyszem Operatőr Fesztiválon (2014. 

december) 

 

Kollarik Tamás ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1072/2014. (XI. 4.) számú döntése 

 

a Médiatanács közreműködése az Aranyszem Operatőr Fesztiválon (2014. december) 

 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz az Aranyszem Operatőr Fesztiválon. 

Az együttműködés keretében képviselteti magát a díjátadó ünnepségen.  
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A Médiatanács együttműködés keretében különdíjat ajánl fel a dokumentumfilm, kisjátékfilm, 

természetfilm és tévéfilm kategóriában. A díj összege kategóriánként 500.000 forint, összesen 

2 000 000 forint. Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési 

megállapodás tartalmazza. 

 

 

22. E-62/2014. Az Mttv. 42. § szerint 2014. október hónapban nyilvántartásba vett és 

nyilvántartásból törölt lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok  

E-63/2014. Az Mttv. 45. § szerint 2014. október hónapban nyilvántartásba vett lekérhető 

médiaszolgáltatási jogosultságok  

 

A Médiatanács a tájékoztatókban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Jegyzőkönyv lezárva 15 órakor  

 

Budapest, 2014. november 6. 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  

 dr. Nagy Dóra 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 

 

 

 

 dr. Vass Ágnes dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


