
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 6-án (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-18. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-18. pontoknál/ 

dr. Aurer János Médiatanács tag /1-18. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-4. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-18. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-18. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-18. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /12-18. pontoknál/ 

Takách Zsuzsanna igazgató /2-18. pontoknál/ 

dr. Nagy Dóra jogi munkatárs/1-18. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter jogi munkatárs /1-18. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna jogi munkatárs, a jegyzőkönyv vezetője /1-18. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 

 

dr. Kocsis Noémi mb. mecenatúra igazgató /1-5. pontoknál/ 

Vitézy László bírálóbizottsági elnök /1-3. pontoknál/ 

Dévényi István bírálóbizottsági elnök /1-4. pontoknál/ 

Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök /1-5. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 03 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét, egyúttal bejelentette, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Vass Ágnes. Elnök 

asszony a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók 

napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazatával 1/2015. (I. 6.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 

vette napirendre: 

 

1. MTVA-299/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárás 

harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. MTVA-300/2014. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárás 

harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

3. MTVA-301/2014. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárás 

harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

4. MTVA-302/2014. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás 

negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

5. MTVA-303/2014. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás második 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

6. 1/2015. A Gyál 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

7. 2/2015. A Monor 106,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

8. 3/2015. A Pécel 91,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

9. 4/2015. A Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

10. 5/2015. A Radio Studio Kft. (Zalaegerszeg 96,3 MHz, Studio FM 96,3) helyi kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 

 

11. 6/2015. Az Alapítvány a Tatai Televízió segítésére (2890 Tata, Bacsó Béla u. 25/a.) 

médiaszolgáltató Körzeti Televízió Tata állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása 

közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerése 

 

12. 7/2015 A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

13. 8/2015. Az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére 

 

14. 631/2014. A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2014. április-június) 

 

15. B-12/2014. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. november) 

 

16. E-74/2014. A Médiatanács követelés állománya (2014. november) 

 

17. E-1/2015. Az Mttv. 42. § szerint 2014. december hónapban nyilvántartásba vett és 

nyilvántartásból törölt lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok 
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18. E-2/2015. Az Mttv. 45. § szerint 2014. december hónapban nyilvántartásba vett lekérhető 

médiaszolgáltatási jogosultságok 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-299/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárás 

harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

Vitézy László ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Kollarik Tamás, Karas 

Monika. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazatával 

elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 2/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2014) meghirdetett pályázati 

eljárás harmadik fordulójából az alábbi pályázatokat érvénytelenség miatt kizárja: 

iktatószám: 

MA-

EMBERJUDIT 
2014-…/2014. 

a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

59 FilmArt Stúdió Kft. Mária út (Észak-Dél) 

70 
Asociata Audiovizuala Argo 

(Argo Audiovizuális Egyesület) 
1,2,3 - avagy egy hangszer, két 

tájegység, három életút 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(EMBERJUDIT2014) harmadik fordulójában a keretösszeget 2.354.000 Ft-tal az Alap 2014. évi 

kötelezettségvállalással még nem terhelt forrása terhére megemelve – a jelen döntés mellékletét 

képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 

indoklásokat – az alábbi pályázatokat kedvezményezetté nyilvánítja: 

 

iktatószám: 

MA-EMBER 

JUDIT2014-

…/2014. 

a pályázó (rövidített) neve  
a filmalkotás tervezett 

címe 

önálló/ 

sorozat 

a rendező 

neve 

az első bemutatást vállaló 

médiaszolgáltató neve 

a megítélt 

támogatás (Ft) 

56 Archimedia Kft. 
Történetek a Magyar Állami 

Népi Együttesről 
önálló 

Medgyesi 

Gabriella 
Magyar Televízió Zrt. 7 000 000  

57 TISZApART MÉDIA Kft. Önrendelkező székelyek önálló Farkas György Duna Televízió Zrt. 5 500 000  

58 Dunatáj Alapítvány Alezredesek ideje önálló Szalay Péter Duna Televízió Zrt. 5 760 000  

60 Cinemart Kft. Bürök után szabadon önálló Erdélyi János Duna Televízió Zrt. 7 950 000  

62 Siriat Zrt. Box utca önálló 
Nagy Anikó 

Mária 
Magyar Televízió Zrt. 9 200 000  

63 
Kunt Ernő Képíró Műhely 

Egyesület 

"Tervek nélkül semmik 

leszünk" 
önálló Osgyáni Gábor Duna Televízió Zrt. 6 000 000  

64 Focus Media Center Kft. Perczel Zita önálló András Ferenc Duna Televízió Zrt. 10 000 000  

66 Art Vision Stúdió Kft. Hazatérés önálló Szalkai Zoltán Magyar Televízió Zrt. 8 000 000  

67 Titánia-Master Pro Kft. Magyarország segítettél önálló Bohák György Magyar Televízió Zrt. 10 000 000 

68 Köhler és Feledy Kft. 
Az első mozdulatok után 

(Még a királynak se!...) 
önálló 

Téglásy 

Ferenc 
Duna Televízió Zrt. 6 800 000 

71 Borbálafilm Produceri Kft. Egy újrakezdés története önálló Tősér Ádám Duna Televízió Zrt. 7 500 000 
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73 
Transikon Egyesület (Simó 

Ibolya) 

Szabadság ára 

(Összehangolva) 
önálló Simó Ibolya Duna Televízió Zrt. 6 000 000 

75 AZT-Media Kft. Cipőfűzők önálló 
Batka 

Annamária 
Duna Televízió Zrt. 7 200 000 

77 
Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem 

120 éves a Kolozsvári 

Protestáns Teológia 
önálló Tóth Orsolya Duna Televízió Zrt. 5 400 000 

78 
Határainkon Túl Élő 

Magyarságért Alapítvány 
Gyöngy a sárban önálló Bali János Duna Televízió Zrt. 7 000 000 

15 db a megítélt támogatás összesen: 109.310.000 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(EMBERJUDIT2014) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 

ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány 

miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA-

EMBERJUDIT 

2014-…/2014. 

a pályázó (rövidített) 

neve  

a filmalkotás 

tervezett címe 

önálló/ 

sorozat 
a rendező neve 

az első bemutatást vállaló 

médiaszolgáltató neve 

61 Cinemart Kft. Z-generáció önálló Szabó Szonja Duna Televízió Zrt. 

65 
ENGFILM Produkciós 

Kft. 
A gombfoci története önálló Benedek Zsolt Magyar Televízió Zrt. 

69 BGB FILM KFT. A váltás önálló 
Böszörményi 

Zsuzsa 
Duna Televízió Zrt. 

72 
Borbálafilm Produceri 

Kft. 

Nép nélküli 

népbíróság 
önálló Simon Balázs Duna Televízió Zrt. 

74 
Stúdió 42/B Filmgyártó 

és forgalmazó Kft. 

Bolhapiacgazdaság 

III.-IV. 
sorozat  Kun Zsuzsanna Duna Televízió Zrt. 

76 Videoplus Bt. Indiai napló önálló Bonta Zoltán Duna Televízió Zrt. 

79 Berta Enikő Útravaló önálló dr. Kormos Ildikó Magyar Televízió Zrt. 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(EMBERJUDIT2014) harmadik fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, a pályázati 

eljárás harmadik fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri az Alap igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse a pályázókat, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 

harmadik fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

 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, 

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

összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen, 

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 

határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2014. december 12-ei ajánlása 

 

2. MTVA-300/2014. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárás 

harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
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Vitézy László ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Kollarik Tamás, 

Kocsis Noémi. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 

szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 3/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú döntésével az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) meghirdetett 

pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi pályázatot érvénytelenség miatt kizárja: 

iktatószám: MA-

KOLLÁNYIÁGOSTON 
2014-…/2014. 

a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

69 Pannon RTV  Az Adriától Erdélyig 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú döntésével az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) meghirdetett 

pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 

ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi 

pályázatokat kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: 

MA-

KOLLÁNYI 

ÁGOSTON 

2014-

…/2014. 

a pályázó neve 
a filmalkotás tervezett 

címe 

önálló/ 

sorozat 

(epizód) 

a rendező 

neve 

az első 

bemutatást 

vállaló média-

szolgáltató 

a megítélt 

támogatás (Ft) 

49 TISZApART Média Kft. 
Az égbe temetett 

tábornok 
önálló Farkas György 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
6 100 000 

54 

Székely 

Szeretetszolgálat 

Alapítvány 

Székely kálvária - 

1916. ősz, 1917. 

tavasz 

önálló 
Marossy Géza, 

Lukács Csaba 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
6 000 000 

58 Titánia-Master Pro Kft. A bolygóműves önálló Mátyássy Áron 
Magyar Televízió 

Zrt. 
10 000 000 

60 CrossborderFilm Kft. 
Kötél a mélyben 

/Bettelheim Bernát/ 
önálló Pozsgai Zsolt 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
8 500 000 

65 Filmdzsungel Kft. 
Természetfilmesek és 

egyéb állatfajták 

rövid 

sorozat 

(16) 

Lerner János 
Magyar Televízió 

Zrt. 
9 000 000 

67 HeART Film Kft. 

Für Lajos - politikus 

ember Kortárs 

politikus a népi 

mozgalom 

vonzásában 

önálló 
Csallóközi 

Zoltán 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
6 400 000 

68 TV COM Kft. A Lipicai önálló Pintér András 
Magyar Televízió 

Zrt. 
8 000 000 

70 Berta Enikő 

Fibulák és fabulák - 

avagy leletek a 

régészetről 

sorozat 

(2) 
Buda János 

Magyar Televízió 

Zrt. 
10 000 000 

71 Fauna-Film Egyesület 
Négy évszak a magyar 

pusztán 
önálló Sáfrány József 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
7 000 000 

73 
Pannoniay FilmStudio 

Hungary 2011. Kft. 
A túlélés szabályai önálló 

Pannoniay 

Boglárka 

Erzsébet 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
6 000 000 

10 db a megítélt támogatás összesen: 77.000.000 Ft 
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3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú döntésével az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) meghirdetett 

pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 

ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány 

miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: 

MA-KOLLÁNYI 

ÁGOSTON 

2014-…/2014. 

a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

önálló/ 

sorozat 

(epizód) 

a rendező neve 

az első bemutatást 

vállaló média-

szolgáltató 

50 Dunatáj Alapítvány 
Gyilkosság a 

Herminamezőn 
önálló Zsigmond Dezső 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

51 
Focus Media Center 

Kft. 

Magyar szentek és 

boldogok. Szent László 

király 

önálló Jankovics Marcell 
Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

52 

Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

"Füstbe ment terv?" önálló 

Mezősi-Nagy 

Mariann, Mezősi 

Tamás 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

53 Siriat Zrt. Minarik Ede utazásai 

rövid 

sorozat 

(16) 

Novák Tamás Magyar Televízió Zrt. 

55 
ZOOM Management 

Produkció Kft. 
Látható hangok önálló Mihályfy László 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

56 Shannon Iroda Bt. Világhíres magyar gyáraink 

rövid 

sorozat 

(12) 

Simon Judit 
Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

57 Art Vision Stúdió Kft. Debrecen, ó-kikötő önálló András Ferenc Magyar Televízió Zrt. 

59 StudioVino Kft. 
A magyar szecesszió 

építészete 

sorozat 

(2) 
Tóth Gábor 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

61 
Asociatia Transikon 

Egyesület 
Romboló építészet önálló Bálint Arthur 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

62 Novo Média Bt. 
Gyógyító hagyomány - Hitek 

és mágiák 
önálló 

Novobáczky 

Sándor 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

63 
Asociatia Transikon 

Egyesület 
Természetesen önálló Fecső Zoltán 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

64 T.ZS.M. Bt. A székelyföldi medve-ember önálló Tóth Zsolt Marcell Magyar Televízió Zrt. 

66 Természetfilm.hu 

Egy kattintásra a 

természettől - webkamerák 

a természetfilmezésben 

rövid 

sorozat 

(8) 

Vidos Erik Magyar Televízió Zrt. 

72 

Sapientia Erdélyi 

Magyar 

Tudományegyetem 

Az utolsó erdélyi fás legelők 

nyomában 
önálló 

Hartel Tibor, Tóth 

Orsolya 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

74 Regfilm Kft. A gólyák árnyékában önálló Bartók Csaba 
Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú döntésével az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) meghirdetett 

pályázati eljárás harmadik fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a pályázati eljárás 

harmadik fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri az Alap igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse a pályázókat, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 

harmadik fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

 a pályázati eljárás harmadik fordulójában 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, 

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

összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen, 
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 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 

határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2014. december 11-én kelt ajánlása 

 
 

3. MTVA-301/2014. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárás 

harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

Vitézy László ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 4/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1653/2013. (XI. 27.) számú döntésével az 

animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(MACSKÁSSYGYULA2014) harmadik fordulójában a rendelkezésre álló keretösszeget 2.589.998 

Ft-tal az Alap 2014. évi kötelezettségvállalással még nem terhelt forrása terhére megemelve – a 

jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített 

értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA-

MACSKÁSSY-

GYULA2014-

…/2014. 

a pályázó neve 
a filmalkotás tervezett 

címe 

önálló/ 

sorozat 

a rendező 

neve 

az első 

bemutatást 

vállaló média-

szolgáltató 

a megítélt 

támogatás  

(Ft) 

21 
CINEMON 

Entertainment Kft. 
Kojot és a wasicsu sorozat Gauder Áron 

Magyar 

Televízió Zrt. 
9 000 000 

22 OMEGA-KREATÍV Bt. 
Bab Berci és a tünkány 

vagy kicsoda 
sorozat 

Kovács 

Márton 

Magyar 

Televízió Zrt. 
8 600 000 

23 KECSKEMÉTFILM Kft. Balansz önálló Ulrich Gábor 
Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
6 800 000 

26 Riotfilm Kft. LOVE - Szerelem önálló Bucsi Réka 
Magyar 

Televízió Zrt. 
9 000 000 

27 BARAKA MÉDIA Kft. 

Paradicsomleves 

betűtésztával - Etetős 

versek a menzáról 

sorozat 
Benkovits 

Bálint 

TV2 Média 

Csoport Kft. 
6 390 000 

28 
TRIONfilm 

Productions Kft. 

Borka és a varázsruha 

"Szeret, még nem 

szeret..." - a kistestvérek 

önálló Gurmai Beáta 
Magyar 

Televízió Zrt. 
9 800 000 

29 ANIMACI BT. 
Csupipupi - Megható 

történetek Csupipupiról 
sorozat Lehotay Zoltán 

Magyar 

Televízió Zrt. 
6 600 000 

30 
Mirage Film Studio 

Kft. 

És ezt így hogy? - 

Ásványvíz 
sorozat Szeiler Péter 

Magyar 

Televízió Zrt. 
4 400 000 

31 De Lauer Kft. 
Ahány király, annyi 

mese 
önálló 

Szederkényi 

Bella 

Magyar 

Televízió Zrt. 
4 800 000 

9 db a megítélt támogatás összesen: 65.390.000 Ft 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1653/2013. (XI. 27.) számú döntésével az 

animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(MACSKÁSSYGYULA2014) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 

bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 

pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: 

MA-

MACSKÁSSY-

GYULA2014-

…/2014. 

a pályázó neve 
a filmalkotás 

tervezett címe 
önálló/ 
sorozat 

a rendező neve 
az első bemutatást 

vállaló 

médiaszolgáltató 

24 K. G. B. Stúdió Kft. 
A kozmosz 

nagykövetei 
önálló Klingl Béla 

Magyar Televízió 

Zrt. 

25 AZT-Media Kft. Mélységes ég önálló Pápai Pici 
Magyar Televízió 

Zrt. 

32 
Kilátó Publishing 

Kft. 
Kitalálod? Mi az? sorozat Bakos Barbara 

Magyar Televízió 

Zrt. 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1653/2013. (XI. 27.) számú döntésével az 

animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(MACSKÁSSYGYULA2014) harmadik fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a 

pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri az Alap igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse a pályázókat, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 

harmadik fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

 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, 

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

összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen,  

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 

határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2014. december 16-ai ajánlása  

 

 

4. MTVA-302/2014. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás 

negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

Dévényi István ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Kollarik Tamás és 

Kocsis Noémi. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 

szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 5/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 679/2014. (VII. 30.) számú döntésével az 

új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és 

közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati eljárás negyedik 

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

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

nyilvánítja: 
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iktatószám: 

NEUMANN 

JÁNOS2014-

…/2014. 

a pályázó neve 

a lekérhető média-

szolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltató 

megnevezése 

a médiatartalom 

megnevezése 

a médiatartalom műfaja 

és témája 

a megítélt 

támogatás (Ft) 

12 EUROVISION Kft. KVB Kft. 

A LEGTÖBB (filmek 

gyerekeknek és 

fiataloknak) 

ismeretterjesztő 

dokumentumfilm, téma: 

művészet, alkotás, 

kreativitás, csapatmunka, 

kooperáció 

1 000 000 

23 
Jézus Társasága 

Alapítvány 

BonumTV Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Kreatív hűséggel a 

határokig 

dokumentumfilm, 

Jezsuiták és világiak közös 

missziói ma 

1 000 000 

25 Igen Média Kft. Válasz.hu 
Láthatatlan 

Budapest 

riportfilm sorozat a főváros 

rejtett, védett illetve 

kevésbé ismert helyeiről 

1 000 000 

26 
PartArt Internetes 

Kiadó Kft. 

PartArt Internetes 

Kiadó Kft. 

Nagyvárosi 

táncosok 

portré, téma: kortárs 

táncművészeti műhelyek 

bemutatása 

1 000 000 

27 AEON Kft. 
PartArt Internetes 

Kiadó Kft. 
Hungarikus 

portré, téma: példaértékű 

életutak 
1 000 000 

32 Riotfilm Kft. 
We Love Publishing 

Kft. 
Egésznap 

A színház közelről: 

színészek mindennapjai 

és a kulisszák világa 

1 000 000 

33 
Bodnárová 

Bianka 
mandiner Palócföld kincsei 

ismeretterjesztő 

dokumentumfilmek 
1 000 000 

38 A38 Nonprofit Kft. A38 Nonprofit Kft. 

Kortárs 

Könnyűzenei 

Archívum II. rész                  

dokumentumfilm magyar 

előadóművészekről 
1 000 000 

39 
4Kids Meseportál 

Kft. 
4Kids Meseportál Kft. 

"Félnótás" FÉL 

perces NÓTÁK 

gyermekeknek szóló zenés 

animációs kisfilm 
1 000 000 

9 db a megítélt támogatás összesen: 9.000.000 Ft 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 679/2014. (VII. 30.)  számú döntésével az 

új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és 

közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati eljárás negyedik 

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

pályázatokat tartalmi ok miatt nem nyilvánítja kedvezményezetté azzal, hogy lehetőséget biztosít 

módosítás benyújtására: 

iktatószám: 

NEUMANN 

JÁNOS2014

-…/2014. 

a pályázó neve 

a lekérhető média-

szolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltató 

megnevezése 

a médiatartalom 

megnevezése 
a médiatartalom műfaja és témája 

24 Krea-Tv Kft. Index.hu Zrt. Én és te kisfilm, téma: fiatalkori szexualitás 

28 
ODPictures Art Studio 

Kft. 
BonumTV Kh. Np. Kft. 

Common Post  

(2. évad) 
magazinműsor, ifjúsági témák 

29 Tadam Film Kft. KVB Kft. 
Készség, Jártasság, 

Képesség 

közoktatási körkép, jó gyakorlatok 

asszociatív portrékkal 

31 FilmDrops Kft. Index.hu Zrt. Gourmand feat. Pion István élőzenés slam poetry performance 

37 Tihanyi Alapítvány Mandiner Kft. A gazdasági élet játékai 

ismeretterjesztő videóelőadás, a 

közgazdasági és pénzügyi kultúra 

fejlesztése témában 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 679/2014. (VII. 30.) számú döntésével az 

új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és 

közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati eljárás negyedik 

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

pályázatokat tartalmi ok miatt nem nyilvánítja kedvezményezetté azzal, hogy nem kíván 

lehetőséget biztosítani módosítás benyújtására: 
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iktatószám: 

NEUMANN 

JÁNOS2014-

…/2014. 

a pályázó neve 

a lekérhető média-

szolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltató 

megnevezése 

a médiatartalom 

megnevezése 

a médiatartalom 

műfaja és témája 

30 Csaba TV Kft. 
CSABA TV Első Csabai 

Televíziós Kft. 

Így készül a csabai 

hungarikum 

ismeretterjesztő 

riportfilm 

34 
Közösségi Rádiózásért 

Egyesület 

Közösségi Rádiózásért 

Egyesület 

Gyermekekre 

hangolva 

magazinműsor 

sorozat / gyermekek 

erkölcsös életmódra 

való nevelése 

35 
Kilátó Közhasznú 

Alapítvány 

Füzesabonyi Városi 

Televíziózást Segítő 

Nonprofit Kft. 

Ho-Ho-Horgássz! 2.0 

Horgászkalandok 

ismeretterjesztő 

sorozat 

36 
Kulturális Életért 

Közhasznú Egyesület 
Dr. Gecse Géza ev. Aspektus-post 

ismeretterjesztő 

ifjúsági riportok 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 679/2014. (VII. 30.) számú döntésével az 

új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és 

közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati eljárás negyedik 

fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a pályázati eljárás negyedik fordulóját lezárja. 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa hozzájárul a 679/2014. (VII. 30.) számú 

döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 

gyártásának és közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati 

eljárásban ötödik forduló lebonyolítására és a beadási határnapot 2015. január 15-ében 

határozza meg. 

6. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 679/2014. (VII. 30.) számú döntésével az 

új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és 

közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati eljárásban a 

824/2014. (IX. 9.) számú döntésével megválasztott bírálóbizottsági tagok megbízási idejét 2015. 

január 31-ig meghosszabbítja. 

A Médiatanács felkéri az Alap igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás negyedik 

fordulójának eredményéről és a következő fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről 

szóló közleményt, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás ötödik 

fordulója beadási határnapjáról szóló közleményt, 

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

összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen, 

 a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és kösse meg a megbízási 

szerződések módosításait. 

 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2014. december 15-én kelt ajánlása 

 

Koltay András ezt követően hivatalos elfoglaltsága miatt távozott az ülésről. 

 

 

5. MTVA-303/2014. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás második 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
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Fenyősi Zoltán ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Aurer János, Karas 

Monika, Kollarik Tamás, Vass Ágnes, Kocsis Noémi. Az elhangzott hozzászólások alapján a 

Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával az előterjesztés 

tárgyalásának elnapolásáról döntött. 

Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával szóbeli 

javaslatot vett fel a napirendjére. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 

szavazatával elfogadta a napirendre vett szóbeli javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 6/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a REZSI2015 pályázati eljárás harmadik fordulójában a pályázatok beadási határidejének 

módosításáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 934/2014. (IX. 30.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és 

üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015) meghirdetett pályázati eljárás harmadik 

fordulójában a pályázatok beadási határidejét 2015. január 20-áig meghosszabbítja. 

A Médiatanács felkéri az Alap igazgatóját, hogy 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza 

nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik fordulója beadási határidejének módosításáról szóló 

közleményt. 

 

 

6. 1/2015. A Gyál 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 7/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a Gyál 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 16-án 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. a Médiatanács 1217/2014. 

(XII. 16.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 58. § (2) 

bekezdése alapján a Gyál 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig 

felfüggeszti. 

 

 

7. 2/2015. A Monor 106,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 8/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a Monor 106,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 16-

án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 
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A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. a Médiatanács 1218/2014. 

(XII. 16.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 58. § (2) 

bekezdése alapján a Monor 106,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig 

felfüggeszti. 

 

 

8. 3/2015. A Pécel 91,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 9/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a Pécel 91,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 16-án 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. a Médiatanács 1219/2014. 

(XII. 16.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 58. § (2) 

bekezdése alapján a Pécel 91,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig 

felfüggeszti. 

 

 

9. 4/2015. A Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 10/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 30-án 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy az FM 4 Rádió Kft. a Médiatanács 1227/2014. (XII. 16.) 

számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 58. § (2) 

bekezdése alapján a Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig 

felfüggeszti. 

 

 

10. 5/2015. A Radio Studio Kft. (Zalaegerszeg 96,3 MHz, Studio FM 96,3) helyi kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 11/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a Radio Studio Kft. (Zalaegerszeg 96,3 MHz, Studio FM 96,3) helyi kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetése tárgyában 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint a 

döntéshozatal napjával hozzájárul a Radio Studio Kft. helyi kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatónak a Zalaegerszeg 96,3 MHz jogosultság tekintetében kötött hatósági 

szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

 

 

11. 6/2015. Az Alapítvány a Tatai Televízió segítésére (2890 Tata, Bacsó Béla u. 25/a.) 

médiaszolgáltató Körzeti Televízió Tata állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása 

közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerése 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 12/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

az Alapítvány a Tatai Televízió segítésére (2890 Tata, Bacsó Béla u. 25/a.) médiaszolgáltató 

kérelme Körzeti Televízió Tata állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 

médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban 

 

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) 

pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el 

az Alapítvány a Tatai Televízió segítésére (2890 Tata, Bacsó Béla u. 25/a.) médiaszolgáltató 

Körzeti Televízió Tata állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal az Mttv. 44. § 

(9) bekezdése alapján a határozathozatal napjától mentesíti a Médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § 

(1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 

 

 

12. 7/2015. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 13/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 

 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának szövegét, és hirdetményi úton, valamint 

honlapján közzéteszi. 

 

 

13. 8/2015. Az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 14/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az 

Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 

vonatkozásában 

 

Amennyiben a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló 

pályázati felhívás szövege 2015. január 8. napját megelőzően közzétételre kerül, a Médiatanács 

az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 

alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budapest 92,1 MHz körzeti 

médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában, 2015. január 8. napjától legfeljebb 2015. 

március 8. napjáig, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 

 

 

14. 631/2014. A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2014. április-június) 

 

Mádl András ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Kollarik Tamás. Ezt 

követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 15/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2014. április-június) 

 

A Médiatanács elfogadja A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2014. április-

június) c. anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

 

 

15. B-12/2014. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. november) 

 

A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta lejárt 

határidejű döntések végrehajtásáról szóló meszámolót. 

 

A Médiatanács 16/2015. (I. 6.) számú döntése 

 

a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. november) 

 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. november) szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

16. E-74/2014. A Médiatanács követelés állománya (2014. november) 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

17. E-1/2015. Az Mttv. 42. § szerint 2014. december hónapban nyilvántartásba vett és 

nyilvántartásból törölt lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

18. E-2/2015. Az Mttv. 45. § szerint 2014. december hónapban nyilvántartásba vett lekérhető 

médiaszolgáltatási jogosultságok 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
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Karas Monika az ülést 15 óra 45 perckor berekesztette. 

 

Budapest, 2015. január 8. 
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