
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. február 3-án (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

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

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

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

Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-6. pontoknál/ 

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

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 

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

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

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-18. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /13-18. pontoknál/ 

Takách Zsuzsanna kommunikációs igazgató /1-18. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna jogi munkatárs /1-18. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter a jegyzőkönyv vezetője /1-18. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

Dévényi István bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-9. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 05 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Karas Monika 8. napirendi pontként javasolta tárgyalásra a T-7/2015. 

számú előterjesztést és 9. napirendi pontként a T-8/2015. számú előterjesztést. Ezzel a 

módosítással a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre 

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

szavazata mellett a 107/2015. (II. 3.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 

napirendre: 

 

MTVA-16/2015. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás ötödik 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

MTVA-17/2015. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

MTVA-19/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárás első 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított HeART FILM és Kommunikációs Kft. kérelme 

MTVA-20/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás második 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. kérelme 

MTVA-21/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. szerződésszegése 

MTVA-22/2015. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület kérelme 

MTVA-23/2015. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2014. IV. negyedévi 

tevékenységéről 

T-7/2015. A Médiatanács 68/2015. (I. 20.) számú határozatának módosításáról (az animációs 

filmek (MACSKÁSSYGYULA2015) gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás új 

bírálóbizottsági tagjának megválasztásáról) 

T-8/2015. A televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs 

filmek forgatókönyveinek támogatására (EGRILAJOS2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

56/2015. A Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

megindított pályázati eljárás felfüggesztésének megszüntetése, az eljárás folytatása 

54/2015. A Piliscsaba 104,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata  

55/2015. A Dabas 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati ajánlatok 

alaki vizsgálata 

51/2015. Az Alba Regia Műsorszolgáltató Kft. által működtetett Alpha Rádió 88,9 MHz 

Székesfehérvár kisközösségi médiaszolgáltatás 2014. november 17-23. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 

valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] 

52/2015. A "reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye 

(2014. október-december) [ATV Zrt. - Magyar ATV] 

53/2015. A Lánchíd Rádió Kft. által működtetett Lánchíd Rádió Száz pont kettő (Szeged 100,2 

MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 1. és 7. között sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) 

bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 554/2014. számú 

előterjesztés 

T-6/2015. A Médiatanács közreműködése a 15. Filmtettfeszt - Erdélyi Magyar Filmszemlén 

(2015. szeptember 30. - október 4.) 

E-7/2015. Az Mttv. 42. § szerint 2015. január hónapban nyilvántartásba vett és nyilvántartásból 

törölt lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok 

E-8/2015. Az Mttv. 45. § szerint 2015. január hónapban nyilvántartásba vett lekérhető 

médiaszolgáltatási jogosultságok 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-16/2015. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás 

ötödik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

Dévényi István ismertette az előterjesztést. Dr. Kollarik Tamás kifejtette véleményét. Ezt követően 

dr. Karas Monika szóbeli módosító indítványt terjesztett elő az előterjesztésben foglalt határozati 

javaslat kiegészítésére azzal, hogy a NEUMANNJANOS2014 pályázati eljárásban fennmaradó 

2.000.000 Ft az 1199/2014. (XII. 16.) számú döntéssel elfogadott támogatási terv alapján 

meghirdetendő NEUMANNJANOS2015 pályázati eljárás keretösszegét növelje. A módosító 

indítvány tárgyalását a Médiatanács egyhangúlag támogatta. 

 

Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, a 

fenti módosító indítvány szerinti módosítással elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 108/2015. (II. 3.) számú döntése 

a NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás ötödik 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 ötödik 

fordulójából az alábbi pályázatokat érvénytelenség miatt kizárja: 

iktatószám: 

NEUMANN 

JÁNOS2014- 

…/2015. 

a pályázó neve 

a lekérhető média- 

szolgáltatást  

nyújtó  

médiaszolgáltató  

megnevezése 

a médiatartalom  

megnevezése 

a médiatartalom műfaja és  

témája 

41 

Media Index  

Egyesület – Székely  

Szeretetszolgálat  

Alapítvány 

HVG Online Más verse 
irodalomnépszerűsítő  

filmsorozat 

42 

Media Index  

Egyesület – Székely  

Szeretetszolgálat  

Alapítvány 

HVG Online Inspiráció 

konferenciavideó: a romániai  

magyar mezőgazdaság  

szerkezet- és szemléletbeli  

gondjainak a tematizálása, a  

romániai magyar mezőgazdaság  

problémáinak és kihívásainak  

bemutatása 

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 ötödik 

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

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

nyilvánítja: 

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) 

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

szexualitás 
1 000 000 

28 
ODPictures Art  

Studio Kft. 

BonumTV Kh. Np.  

Kft. 

Common Post  

(2. évad) 

magazinműsor, ifjúsági  

témák 
1 000 000 

29 Tadam Film Kft. 
New Wave  

Production Kft. 

Készség, Jártasság,  

Képesség 

közoktatási körkép, jó  

gyakorlatok asszociatív  

portrékkal 

1 000 000 

3 db a megítélt támogatás összesen: 3.000.000 Ft 
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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 ötödik 

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

pályázatokat tartalmi ok miatt nem nyilvánítja kedvezményezetté: 

iktatószám: 

NEUMANN 

JÁNOS2014- 

…/2014/2015. 

a pályázó neve 

a lekérhető média- 

szolgáltatást nyújtó  

médiaszolgáltató  

megnevezése 

a médiatartalom  

megnevezése 

a médiatartalom műfaja és  

témája 

37 Tihanyi Alapítvány Mandiner Kft. 
A gazdasági élet  

játékai 

ismeretterjesztő videóelőadás, a  

közgazdasági és pénzügyi  

kultúra fejlesztése témában 

40 
Parabel FilmStudio  

Kft. 
Index.hu Zrt. Fesztiválozzunk!? dokumentumfilm (interjúkkal) 

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 ötödik 

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

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a NEUMANNJÁNOS2014 pályázati 

eljárásban fennmaradó 2.000.000 Ft-tal az 1199/2014. (XII. 16.) számú döntéssel elfogadott 

támogatási terv alapján meghirdetendő NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárás keretösszegét 

növeli. 

A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse a pályázókat, 

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

fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

 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 bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2015. január 27-én kelt ajánlása 

 

 

2. MTVA-17/2015. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. 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 109/2015. (II. 3.) számú döntése 

a RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok 

érvényességi és teljességi vizsgálatáról 

 

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 
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készítésének támogatására – meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában az alábbi, 

valamely teljességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat nem zárja ki: 

iktatószám: MA- 

RADIOALLANDO 

2014-…/2015. 
a pályázó neve az állandó műsor címe 

168 Mambó Rádió Kft. Hír-Tér Baranya 
169 Mambó Rádió Kft. Pécsi Mozaik 
178 Rádió Juventus Zrt. Juventus Lights - Innovátor 
179 Rádió Juventus Zrt. Budapest Ma 

 

 

3. MTVA-19/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárás első 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított HeART FILM és Kommunikációs Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 110/2015. (II. 3.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított HeART FILM és 

Kommunikációs Kft. kérelméről 

 

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

2012. évi dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2012) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított HeART FILM és Kommunikációs Kft. MA-

EMBERJUDIT2012-52/2012. iktatószámon nyilvántartott „Homo politicus – Politikus ember” 

című pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja, 

és hozzájárul a befejezési határidő 2015. június 30-ára, a beszámolási határidő 2015. augusztus 

15-ére, valamint a bemutatási határidő 2015. december 31-ére történő módosításához. 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 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 és a 

médiaszolgáltatót. 

 

 

4. MTVA-20/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás 

második fordulójában kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika és dr. Kollarik Tamás kifejtette 

véleményét. Dr. Karas Monika az előterjesztés napolását javasolta a 2015. 7. heti ülésszakra. Ezt 

követően dr. Karas Monika szavazásra tette fel a napolási javaslatot, melyet a Médiatanács a 

jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 

 

 

5. MTVA-21/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. szerződésszegése 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

döntést hozta: 
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A Médiatanács 111/2015. (II. 3.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban pályázó Becsengetünk Produkció Kft. 

szerződésszegéséről 

 

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

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2012) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. MA-EMBERJUDIT2012-

57/2013. iktatószámon nyilvántartott „Kényszerszinglik” című pályázata esetében  

 a kedvezményezett által benyújtott beszámolót és kérelmet, valamint a megvalósult 

filmalkotást elfogadja, 

 a teljes elszámolható összköltséget 11.249.577 Ft-ban, az elszámolható támogatás 

összegét pedig 1.799.662 Ft-ban állapítja meg, s így 

 az elszámolási különbözetként jelentkező 338 Ft összevezetését rendeli el a szerződés 

szerint folyósítandó utófinanszírozás összegével. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

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

intézkedjék a döntésnek megfelelően csökkentett összegű utófinanszírozás folyósításáról. 

 

 

6. MTVA-22/2015. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. 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 112/2015. (II. 3.) számú döntése 

a CSERÉSMIKLÓS2014 pályázati eljárásban pályázó Függetlenül Egymással Közhasznú 

Egyesület kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 160/2014. (II. 18.) számú döntésével a 

dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására (CSERÉSMIKLÓS2014) 

meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Függetlenül Egymással 

Közhasznú Egyesület MA-CSERÉSMIKLÓS2014-12/2014. iktatószámon nyilvántartott „Fövenyóra 

– Korai bánat” című pályázata esetében 

 az MA-CSERÉSMIKLÓS2014-12-4/2014. iktatószámon nyilvántartott támogatási 

szerződést a kedvezményezett kérelmére közös megegyezéssel megszünteti és a további 

támogatási részletek folyósítását megtagadja, továbbá  

 a szerződés II.15. pontjának, azaz a koprodukciós partnerre vonatkozó előírásoknak és 

tájékoztatási kötelezettségének megszegése miatt, 

 figyelemmel a szerződés VI.1. h) és q) pontjaira, a VI.2. f) pontja alapján a 

kedvezményezettet jelen döntés meghozatalának napját követő egy évre kizárja az Alap 

pályázati eljárásaiban való részvételből. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés megszüntetéséhez szükséges jognyilatkozatot jelen 

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

követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 

 

Ezt követően 14.30 órakor Dr. Koltay András hivatalos elfoglaltsága miatt elhagyta az üléstermet. 

 

 

  



7 

7. MTVA-23/2015. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2014. IV. negyedévi 

tevékenységéről 

 

Dr. Kocsis Noémi 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 113/2015. (II. 3.) számú döntése 

az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2014. év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 

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

Igazgatóság 2014. év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

 

8. T-7/2015. A Médiatanács 68/2015. (I. 20.) számú határozatának módosításáról (az 

animációs filmek (MACSKÁSSYGYULA2015) gyártásának támogatására meghirdetett 

pályázati eljárás új bírálóbizottsági tagjának megválasztásáról) 

 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést, melyhez Sarlós Péterné hozzászólt. 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 114/2015. (II. 3.) számú döntése 

a Médiatanács 68/2015. (I. 20.) számú döntésének módosításáról, az animációs filmek 

gyártásának támogatására (MACSKÁSSYGYULA2015) meghirdetett pályázati eljárás új 

bírálóbizottsági tagjának megválasztásáról 

 

1.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az animációs filmek gyártásának 

támogatására (MACSKÁSSYGYULA2015) meghirdetett pályázati eljárásban beérkezett 

szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottságban Medveczky Balázs kinevezését 

visszavonja, és helyére Ternovszky Bélát választja meg. 

Az új bírálóbizottsági tag megbízatásának időbeli hatálya: 2015. február 3-ától 2015. december 

31-éig tart. 

 

2.  

A Médiatanács a tag megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350 000 Ft-ban állapítja 

meg. 

A bírálóbizottsági tag megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül 

kerül kifizetésre. 

Az animációs filmek gyártásának támogatására (MACSKÁSSYGYULA2015) meghirdetett pályázati 

eljárás három fordulójában valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és elkészült filmalkotás 

megtekintéséért a tag részére bruttó 350 000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a 

bírálóbizottságok működésének szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az 

elnök által benyújtott általános értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a 

Médiatanács az általános értékelés elfogadásával egyidejűleg dönt. 

3. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagot, 

b) a megbízási szerződést és összeférhetetlenségi nyilatkozatot az elfogadottak szerint 

kösse meg, 

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

közzétételről. 
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9. T-8/2015. A televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs 

filmek forgatókönyveinek támogatására (EGRILAJOS2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést, melyhez Sarlós Péterné hozzászólt. 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 115/2015. (II. 3.) számú döntése 

a televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs filmek 

forgatókönyveinek támogatására (EGRILAJOS2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziófilm-forgatókönyvírás és 

televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs filmek forgatókönyveinek támogatására 

(EGRILAJOS2015) meghirdetett pályázati eljárás során eljáró bírálóbizottságba az alábbi 

személyeket választja meg a táblázatban foglaltak szerint: 

 név 
feladatvégzés esetén a havi  

megbízási díj (bruttó) 
a megbízás időbeli  

hatálya 

elnök Novák Emil 400 000 Ft 

2015. február 3. – 

2015. március 31. tagok 
Petrőczi Éva 

350 000 Ft 
Zaras Andrea 

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

munkanapon belül kerül kifizetésre. 

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. 

 

 

10. 56/2015. A Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

megindított pályázati eljárás felfüggesztésének megszüntetése, az eljárás folytatása 

 

A Hivatal részéről 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 116/2015. (II. 3.) számú döntése 

a Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított 

pályázati eljárás felfüggesztésének megszüntetése és az eljárás folytatása 

 

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az ügy összes iratát 2015. 

január 28-án megküldte a Médiatanácsnak, a Médiatanács az előterjesztés mellékletében 

szereplő végzés elfogadásával Budapest 105,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. június 12. napján megindított pályázati eljárás felfüggesztését megszünteti 

és az eljárást folytatja. 
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11. 54/2015. A Piliscsaba 104,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika és dr. Auer 

János kérdésére. 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 117/2015. (II. 3.) számú döntése 

a Piliscsaba 104,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 

30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja szerint a 

Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja tekintettel arra, 

hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) pontja és a Pályázati Felhívás 

1.10.6.1. a) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

 

12. 55/2015. A Dabas 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 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 118/2015. (II. 3.) számú döntése 

a Dabas 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 30-

án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázó) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja szerint a 

Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja tekintettel arra, 

hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 

1.10.6.1. d) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

A Médiatanács 119/2015. (II. 3.) számú döntése 

a Dabas 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 30-

án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja szerint a 

Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja tekintettel arra, 

hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) pontja és a Pályázati Felhívás 

1.10.6.1. a) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

 

13. 51/2015. Az Alba Regia Műsorszolgáltató Kft. által működtetett Alpha Rádió 88,9 MHz 

Székesfehérvár kisközösségi médiaszolgáltatás 2014. november 17-23. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések 

megsértése] 
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Dr. Pap Szilvia 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 120/2015. (II. 3.) számú döntése 

az Alba Regia Műsorszolgáltató Kft. által működtetett Alpha Rádió 88,9 MHz Székesfehérvár 

kisközösségi médiaszolgáltatás 2014. november 17. és 23. között sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) 

bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít az Alba Regia Műsorszolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval 

szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt 

rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Alpha Rádió 88,9 MHz Székesfehérvár állandó 

megnevezésű körzeti közösségi médiaszolgáltatás 2014. november 17. és 23. közötti időszakban 

történt vélelmezett megsértése tárgyában, továbbá az Mttv. 155. § (3) bekezdés a) pontja alapján 

kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltattasson adatot arról, hogy a vizsgált 

adáshéten 389 perc időtartamban sugárzott instrumentális zeneművek magyar zeneműnek 

minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. 

 

 

14. 52/2015. A "reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 

eredménye (2014. október-december) [ATV Zrt. - Magyar ATV] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 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 121/2015. (II. 3.) számú döntése 

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

október-december) [ATV Zrt. – Magyar ATV] 

 

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

ATV Zrt. médiaszolgáltatóval (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Magyar ATV 

megnevezésű csatornán 2014. október 29-én 20:37:26-21:09:35 közötti időszakban, valamint 

2014. november 2-án 20:40:37-21:03:12, 21:03:22-21:28:17, 21:28:17-21:55:23 és 21:55:34-

22:28:29 közötti időszakban, továbbá 2014. december 12-én 07:41:19-08:07:04 közötti 

időszakban sugárzott műsorrészek vonatkozásában az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt 

rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

 

15. 53/2015. A Lánchíd Rádió Kft. által működtetett Lánchíd Rádió Száz pont kettő (Szeged 

100,2 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 1. és 7. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § 

(4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 554/2014. 

számú előterjesztés 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 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 122/2015. (II. 3.) számú döntése 

a Lánchíd Rádió Kft. által működtetett Lánchíd Rádió Száz pont kettő (Szeged 100,2 MHz) 

közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 1. és 7. között sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) 

bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Lánchíd Rádió Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató 

Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű adóján a 2014. október 1. és 7. napja 

között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) 

bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseket. A jogsértések miatt a Médiatanács a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 150.000,- Ft összegű 

bírsággal sújtja. 

 

 

16. T-6/2015. A Médiatanács közreműködése a 15. Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemlén 

(2015. szeptember 30. - október 4.) 

 

Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 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 123/2015. (II. 3.) számú döntése 

a Médiatanács közreműködése a Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemlén (2015. szeptember 

30.-október 4.) 

 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar 

Filmszemlén. Az együttműködés keretében képviselteti magát a kerekasztal-beszélgetésen és a 

díjátadó ünnepségen.  

 

A Médiatanács együttműködés keretében 1.000.000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a Sárga Csikó díj 

nyertese javára, valamint további 1.000.000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a legjobb erdélyi 

rövidfilmrendező javára. A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit 

együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 

 

17. E-7/2015. Az Mttv. 42. § szerint 2015. január hónapban nyilvántartásba vett és 

nyilvántartásból törölt lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

18. E-8/2015. Az Mttv. 45. § szerint 2015. január hónapban nyilvántartásba vett lekérhető 

médiaszolgáltatási jogosultságok 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

Dr. Karas Monika az ülést 15 órakor berekesztette. 

 

Budapest, 2015. február 6. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

dr. Kállay Eszter 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 

 

 

 Dr. Vass Ágnes  Dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


