
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. február 10-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-16. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-16. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-16. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-16. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-16. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-16. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-16. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter a jegyzőkönyv vezetője /1-16. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-11. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 05 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Karas Monika 11. napirendi pontként javasolta tárgyalásra a 

T-10/2015. 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, 4/5 arányú igen szavazata mellett a 124/2015. (II. 10.) számon az 

alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

 

MTVA-24/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás harmadik 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

MTVA-26/2015. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 

magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására 

(RADIOALLANDO2015) 

MTVA-25/2015. Az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2012) 

meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült 

filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 

MTVA-31/2015. A Médiatanács által meghirdetett pályázati eljárásokban beérkező szinopszisok 

és pályázatok tartalmi értékelésére felkért bírálóbizottsági tagok megbízási szerződése 

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

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. kérelme 

MTVA-27/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás második 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft., 

a MULTINET 99 Kft., az AndrySoft Bt. és a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület szerződéskötési 

határidejének meghosszabbítása 

MTVA-28/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Székely Szeretetszolgálat Alapítvány kérelme 

MTVA-29/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított MATHS Productions Kft. kérelme 

MTVA-32/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. kérelme 

MTVA-30/2015. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége (2015. 

január 1. – január 31.) 

T-10/2015. A kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 

(HUSZÁRIKZOLTÁN2015) meghirdetett pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 

57/2015. A Budapest 90,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata 

58/2015. A Dömös 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

59/2015. Az Esztergom 97,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

60/2015. A Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati ajánlatok 

alaki vizsgálata 

T-9/2015. A Médiatanács közreműködése az Egy a nemzet – A nemzeti összetartozás 

Filmszemlén Szolnokon (2015. június 6.) 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-24/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás harmadik 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

Fenyősi Zoltán ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Auer János kérdésére. Dr. Karas 

Monika, valamint dr. Kocsis Noémi kifejtette véleményét. Ezt követően 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 125/2015. (II. 10.) számú döntése 

a REZSI2015 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

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 jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az 

abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat 

kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 

REZSI2015- 

…/2014./2015. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

8 Lánczos Kornél Gimnázium 
Táska Rádió 

(97,5 MHz) 
4 395 490 

24 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió 4 116 750 

26 TISZApART MÉDIA Kft. TiszapArt Televízió 6 600 000 

29 MEDIORIX Bt. 
Rádió Szarvas 

(105,4 MHz) 
3 300 000 

50 Csoboth Zoltán Városi TV Mohács 6 451 104 

73 
Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit  

Kft. 

Radio Monoster  

(106,6 MHz, 97,7 MHz) 
4 147 000 

79 Szabó Ferenc 
Balaton Rádió  

(88,7 MHz) 
1 805 155 

91 A Tehetséges Zenészekért Alapítvány 
Fezen Rádió  

(102,9 MHz) 
2 986 500 

95 ARCHIMEDIA Kft.  Promontor TV 6 600 000 

99 Mátra Média Kulturális Egyesület 
MaxiRádió  

(92,4 MHz) 
1 466 784 

100 Centrum Televízió Kft. Centrum TV 6 480 650 

103 LÁNCHíD RÁDIÓ Kft. 
Lánchíd Rádió  

(100,2 MHz) 
5 500 000 

104 
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit  

Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Debrecen 94,4 MHz) 
5 500 000 

105 
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit  

Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Nyíregyháza 100,5 MHz) 
5 500 000 

106 
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit  

Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Szeged 87,9 MHz) 
5 500 000 

15 db a megítélt támogatás összesen: 70.349.433 Ft 

2. 

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 jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 

REZSI2015- 

.../2014./2015. 

a pályázó neve a médiaszolgáltatás megnevezése 

3 ÉK-TV Kft.  Pannon TV 

13 Ipoly Média Kft. Ipoly Televízió 

14 Dede Zsoltné Sári Andrea KÉK-KÁLLÓ TV Derecske 

15 Püspökladányi Tájékoztató Központ Ladány Televízió 

17 Kogyilla Zsolt Berettyó Rádió (97,9 MHz) 

22 FM 4 Rádió Kft.  Mária Rádió (94,2 Mhz) 

23 FRISS RÁDIÓ Nonprofit Kft. FM90 Campus Rádió (90 MHz) 

31 Fanny-Film Kft. Rádió Szentendre (91,6 MHz) 

32 Fanny-Film Kft. VKC Televízió 

35 Fehérvár Médiacentrum Kft. Vörösmarty Rádió (99,2 MHz) 

40 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió (98,0 MHz) 

47 Pengő Ferenc Karcag Televízió 

51 GA-BU Kft. Csurgói Városi Televízió 

52 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió TV Dunántúl 

53 
Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért  

Közhasznú Közalapítvány 
Városi Televízió Kistelek 

59 Dunaharaszti Ipartestület KiSDuNa TV Dunaharaszti 

61 Közösségi Rádiózásért Egyesület 
KONTAKT Rádió  

(87,6 MHz) 

66 Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. Nagykállói Televízió 

75 Klubrádió Zrt. Klubrádió (92,9 MHz) 

82 SÁRRÉT MÉDIA Bt Sárrét TV - Földes 

84 Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.  Zemplén Tv 

85 EXTRÉM BUSINESS Kft.  Rádió  87,8 MHz Érd 

88 Piliscsabáért Egyesület Zöld Hullám Rádió (107,4 MHz) 

89 Mag Televízió Kft. MagTelevízió 

90 Sanocki Péter János Balmazújváros Televízió 

93 Pax Televízió Zrt. PAX TV 

96 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre 

101 Máriahalmi Faluvédő Egyesület Máriahalom Televízió 

107 "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Miskolc 90,4 MHz) 

3. 

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 negyedik 

fordulójában, a jelen döntés napjáig érvényesen benyújtott új pályázato(ka)t forráshiány miatt 

nem részesíti támogatásban.  

4. 

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 eljárásban 

forráshiány miatt az Alap új, illetve módosító pályázatot nem vehet át. 

5. 

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 bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a harmadik fordulót lezárja. 

A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 
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 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 

harmadik fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

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

összegének visszatérítéséről (amennyiben szükséges) 15 munkanapon belül 

intézkedjen, 

 a pályázati eljárásban 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, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, 

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 

határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot. 

 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2015. február 5-ei ajánlása 

 

 

2. MTVA-26/2015. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 

magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására 

(RADIOALLANDO2015) 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Az előterjesztő szóbeli módosító indítványt 

terjesztett elő az előterjesztésben foglalt határozati javaslat mellékletét képező Pályázati Felhívás 

8.2. valamint 8.5. pontjainak módosítására. A javasolt módosított szövegrész az alábbi: 

 

„8.2. Hírműsor: a vételkörzet eseményeit, aktualitásait bemutató eredeti (más támogatott 

műsorban, azonos formában még nem közölt) hírszolgáltatás…”. 

„8.5. Ismétlés: 

8.5.1. Hírműsor: a műsorszám vagy bármely műsorszám-részlet első sugárzását követő újabb, 

változtatás nélküli sugárzása, más támogatott műsorszámból történő átvétele, felhasználása, 

adásba szerkesztése. (nem vonatkozik a sound-byte-ra/hangspiccre). 

8.5.2. Magazinműsor: a műsorszám vagy bármely műsorszám-részlet első sugárzását követő 

újabb, változtatás nélküli sugárzása, átszerkesztése, más támogatott műsorszámból történő 

átvétele, felhasználása és adásba szerkesztése.” 

 

A módosító indítvány tárgyalását a Médiatanács egyhangúlag támogatta. Ezt követően a 

Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, a fenti módosító 

indítvány szerinti módosítással elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 126/2015. (II. 10.) számú döntése 

a RADIOALLANDO2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a döntés melléklete szerint elfogadja a 

rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor 

készítésének támogatására (RADIOALLANDO2015) vonatkozó pályázati felhívást és pályázati 

kérelmet a döntés mellékletét képező formában. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati 

felhívást és mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 

1. a pályázati felhívás 

2. a pályázati kérelem és kapcsolódó mellékletei 
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3. MTVA-25/2015. Az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására 

(KOLLÁNYIÁGOSTON2012) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

pályázatok elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Dr. Vass Ágnes, dr. Karas Monika, Dr. Koltay András 

kifejtette álláspontját. Dr. Karas Monika a döntés napolását javasolta. Ezt követően dr. Karas 

Monika szavazásra tette fel a napolási javaslatot, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 127/2015. (II. 10.) számú döntése 

az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2012) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 

bírálóbizottsági értékelése 

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 825/2012. (V. 2.) számú határozatával az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2012) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 

bírálóbizottsági értékeléséről szóló MTVA-25/2015. számú előterjesztés tárgyalását elnapolja. 

 

2. 

A Médiatanács felhívja a bírálóbizottság elnökét, hogy a Médiatanács 1206/2014. (XII. 16.) 

számú döntésével elfogadott, a bírálóbizottságok működésének szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) 

pontjában foglaltaknak megfelelően 8–10 ezer karakter terjedelemben értékelje az eljárás 

eredményeit, tapasztalatait, kitérve az eljárásban megvalósult alkotások általános értékelésére is 

a pályázati eljárás lezárásáig. 

 

3. 

A Médiatanács felhívja a bírálóbizottságok elnökeinek figyelmét, hogy valamennyi folyamatban 

lévő pályázati eljárásban az MTVA Mecenatúra Igazgatóság pályázatainak értékelését végző 

bírálóbizottságok működésének szabályairól szóló hatályos ügyrendben foglalt rendelkezéseket 

kell alkalmazni. 

 

 

4. MTVA-31/2015. A Médiatanács által meghirdetett pályázati eljárásokban beérkező 

szinopszisok és pályázatok tartalmi értékelésére felkért bírálóbizottsági tagok megbízási 

szerződése 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Dr. Auer János, dr. Vass Ágnes és Aranyosné dr. 

Börcs Janka kifejtette véleményét. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett az alábbi technikai javítással elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot. A javaslat értelmében a döntés mellékletét képező Megbízási szerződés 6.1. pont 

utolsó mondata a következőre módosul: „A megbízás keretében ellátandó feladatokat a 

Megbízott részéről kizárólag a 2.2. pontban rögzített személy látja el.” 

 

A Médiatanács 128/2015. (II. 10.) számú döntése 

a Médiatanács által meghirdetett pályázati eljárásokban beérkező szinopszisok és pályázatok 

tartalmi értékelésére felkért bírálóbizottsági tagok megbízási szerződése 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a pályázati eljárásokban beérkező 

szinopszisok és pályázatok tartalmi értékelésére, valamint a kedvezményezetté nyilvánított 

filmalkotások véleményezésére felkért bírálóbizottságok elnökeivel és tagjaival mint természetes 

személlyel, egyéni vállalkozóval, illetve a bírálóbizottsági elnök/tag által megjelölt céggel kötendő 

megbízási szerződések formaszövegét a jelen döntés melléklete szerint elfogadja. 
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A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a bírálóbizottsági elnöki/tagi 

feladatok ellátásra vonatkozó megbízási szerződéseket az elfogadottak szerint kösse meg. 

 

a döntés melléklete: 

a bírálóbizottsági elnöki/tagi feladat ellátásáról szóló megbízási szerződés (természetes 

személy/egyéni vállalkozó/céges) 

 

 

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

második fordulójában kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi szóban visszavonta az előterjesztést, és helyette kérte felvenni napirendre az 

MTVA-20/II/2015. számú előterjesztés tárgyalását. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett megszavazta az MTVA-20/II/2015. számú előterjesztés 

napirendre vételét. Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Ezt követően dr. Vass Ágnes 

szóbeli módosító indítványt terjesztett elő a döntési javaslat kiegészítésre az alábbiakkal: 

„A további szerződésmódosítási kérelemhez a Médiatanács nem járul hozzá.” 

 

A Médiatanács a módosító indítvány tárgyalását egyhangúlag támogatta. Ezt követően a 

Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett a fenti módosító 

indítvány szerinti módosítással elfogadta az előterjesztésben szereplő /A javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 129/2015. (II. 10.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM 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 DOKUFILM Kft. MA-EMBERJUDIT2013-31/2013. 

iktatószámon nyilvántartott „Árvíz 2013” című pályázata esetében a kedvezményezett által az 

Alaphoz 2015. február 10-én érkezett kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 

2015. március 30-ára, a beszámolási határidő 2015. május 30-ára, a bemutatási határidő 2015. 

szeptember 30-ára történő módosításához. 

A további szerződésmódosítási kérelemhez a Médiatanács nem járul hozzá. 

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. 

 

 

6. MTVA-27/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás második 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit 

Kft., a MULTINET 99 Kft., az AndrySoft Bt. és a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület 

szerződéskötési határidejének meghosszabbítása 

 

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 130/2015. (II. 10.) számú döntése 

a REZSI2015 pályázati eljárás második fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Somogy 

Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft., a MULTINET 99 Kft., az AndrySoft Bt. és a 

Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület szerződéskötési határidejének meghosszabbításáról 
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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 második 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 

MA-REZSI2015-74/2014., a MULTINET 99 Kft. MA-REZSI2015-04/2014., az AndrySoft Bt. MA-

REZSI2015-49/2014. és a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület MA-REZSI2015-92/2014. 

iktatószámon nyilvántartott pályázatok esetében a támogatási szerződés aláírására nyitva álló 

határidőt 2015. március 31-éig meghosszabbítja. 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezetteket. 

 

 

7. MTVA-28/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Székely Szeretetszolgálat Alapítvány kérelme 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 131/2015. (II. 10.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Székely 

Szeretetszolgálat Alapítvány kérelméről 

 

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

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2013) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Székely Szeretetszolgálat Alapítvány „Két székely” című, 

MA-EMBERJUDIT2013-32/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2015. 

február 1-jére, a beszámolási határidő 2015. március 18-ára, a bemutatási határidő 2015. 

augusztus 1-jére 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. 

 

 

8. MTVA-29/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított MATHS Productions Kft. kérelme 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 132/2015. (II. 10.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MATHS Productions 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 MATHS Productions Kft. „A Csontváry életút” című, MA-

EMBERJUDIT2013-43/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett 

által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2015. augusztus 31-ére, a 

beszámolási határidő 2015. október 16-ára, a bemutatási határidő 2016. február 29-ére történő 
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módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal 

történő feltöltésére. 

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. 

 

 

9. MTVA-32/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztés. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 133/2015. (II. 10.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk 

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 Becsengetünk Produkció Kft. MA-EMBERJUDIT2013-

29/2013. iktatószámon nyilvántartott „Lejáratás és bomlasztás” című pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a filmalkotás 2015. február 

12-én, az Uránia Filmszínházban egyszeri alkalommal történő bemutatásához. 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 2 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 

médiaszolgáltatót. 

 

 

10. MTVA-30/2015. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége (2015. 

január 1. – január 31.) 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

11. T-10/2015. A kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 

(HUSZÁRIKZOLTÁN2015) meghirdetett pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 

 

Dr. Karas Monika 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 134/2015. (II. 10.) számú döntése 

a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2015) 

meghirdetett pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a kisjátékfilmek és kísérleti filmek 

gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2015) meghirdetett pályázati eljárásban beérkezett 

szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja 

meg: 
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HUSZÁRIKZOLTÁN2015 

Koltay Gábor 

Madarász István 

Sipos Szilvia 

 

A Médiatanács a HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére 

Madarász Istvánt választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya: 2015. február 10-étől 2015. 

június 30-áig tart. 

 

2. 

A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400 000 Ft-ban, a tagok 

megbízási díját feladatvégzés esetén havi 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 kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2015) 

meghirdetett pályázati eljárásban valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és elkészült 

filmalkotás megtekintéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400 000 Ft, a tagok 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. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat és juttassa el részükre a 

Médiatanács 1206/2014. (XII. 16.) számú döntésével elfogadott, az MTVA Mecenatúra 

Igazgatóság pályázatainak értékelését végző bírálóbizottságok működésének szabályairól 

szóló ügyrendet; 

b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint 

kösse meg; 

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

közzétételről. 

 

 

12. 57/2015. A Budapest 90,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Auer János kérdésére. Dr. 

Karas Monika kifejtette véleményét. 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 135/2015. (II. 10.) számú döntése 

a Budapest 90,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására pályázati 

ajánlatot benyújtó Tilos Kulturális Alapítvány pályázati nyilvántartásba vétele 

 

A Médiatanács pályázati nyilvántartásba veszi a Budapest 90,3 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 2014. június 12-én kiírt pályázati felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó Tilos Kulturális Alapítvány pályázót az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a pályázati 

felhívás 1.11.7.1. pontja alapján. 

 

 

13. 58/2015. A Dömös 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 
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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 javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 136/2015. (II. 10.) számú döntése 

a Dömös 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 30-

án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Magyar Múzsa Kft. pályázó) 

 

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

Magyar Múzsa Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét a Dömös 104,9 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárásban megtagadja tekintettel 

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

1.10.6.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

 

 

14. 59/2015. Az Esztergom 97,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 137/2015. (II. 10.) számú döntése 

az Esztergom 97,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 

30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Magyar Múzsa Kft. pályázó) 

 

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

Magyar Múzsa Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja tekintettel arra, hogy a 

pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. 

e) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

 

15. 60/2015. A Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata 

 

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

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

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 138/2015. (II. 10.) számú döntése 

a Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 30-

án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Magyar Múzsa Kft. pályázó) 

 

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

Magyar Múzsa Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét a Komló 91,4 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárásban megtagadja tekintettel 

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

1.10.6.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 
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A Médiatanács 139/2015. (II. 10.) számú döntése 

a Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 30-

án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázó) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése alapján és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. pontja 

alapján pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2014. 

október 30-án közzétett, a Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Zrt. 

pályázót. 

 

 

16. T-9/2015. A Médiatanács közreműködése az Egy a nemzet – A nemzeti összetartozás 

Filmszemlén Szolnokon (2015. június 6.) 

 

Dr. Karas Monika 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 140/2015. (II. 10.) számú döntése 

a Médiatanács közreműködése az Egy a nemzet – A nemzeti összetartozás Filmszemlén 

(2015. június 6.) 

 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz az Egy a nemzet - A nemzeti 

összetartozás Filmszemlén. A Médiatanács az együttműködés keretében képviselteti magát a 

fesztivál megnyitóján, díjátadóján, továbbá a szakmai konferencián. 

 

A Médiatanács együttműködés keretében 800 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a Legjobb Film Díj 

nyertese javára. A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési 

megállapodás tartalmazza. 

 

Dr. Karas Monika az ülést 16 óra 05 perckor berekesztette. 

 

Budapest, 2015. február 17. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

dr. Kállay Eszter 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

 Dr. Auer János  Dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 

 

 


