
JEGYZŐKÖNYV, 

 

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

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-28. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-28. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-28. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-28. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-28. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-28. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-28. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-28. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /13-28. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-28. pontoknál/ 

Takách Zsuzsanna igazgató /1-28. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna jogi munkatárs, a jegyzőkönyv vezetője /1-28. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1. pontnál/ 

dr. Lipták Eszter bírálóbizottsági tag /1-2. pontoknál/ 

Gyurity Monika bírálóbizottsági elnök /1-3. pontoknál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-8. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 05 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Karas Monika a 20. napirendi pontot követően javasolta tárgyalásra 

a T-23/2015., T-24/2015., T-25/2015., T-26/2015., T-27/2015. számú előterjesztéseket. 

Ezzel a módosítással az Elnök asszony 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 180/2015. (III. 3.) számú határozatával az 

alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

 

1. MTVA-45/2015. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó 

bankgarancia keret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes jóváhagyása 

tárgyában 

2. MTVA-46/2015. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

3. MTVA-47/2015. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 

bírálóbizottsági ajánlása (2015/9. heti) 

4. MTVA-48/2015. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok 

gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2015) 

5. MTVA-49/2015. Pályázati felhívás kibocsátása a Médiatanács által már támogatásban 

részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai 

gyártásának és önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának támogatására 

(DARGAYATTILA2015) 

6. MTVA-50/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás negyedik 

fordulója 

7. MTVA-51/2015. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 

támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 

8. MTVA-52/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Transikon Egyesület (Dunatáj 

Alapítvány) kérelme 

9. 77/2015. A Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

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

pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

10. 78/2015. Az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. december 18-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 19-én beérkezett 

pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

11. 79/2015. Az INFORÁDIÓ Kft. (INFORÁDIÓ, Budapest 88,1 MHz) kérelme a 

médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 

12. 84/2015. A Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Székesfehérvár 103,8 MHz - Kék Duna 

Rádió) frekvenciacserére irányuló kérelme 

13. 85/2015. A Budapest 94,2 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. június 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertessé nyilvánított FM4 Rádió Kft. pályázóval történő hatósági 

szerződéskötés érdekében indult eljárás felfüggesztése 

14. 80/2015. Cs. L. bejelentése a Rádió Q Kft. által üzemeltetett RádióQ 99,5 adón 2015. 

január 20-án 7 óra 5 perctől sugárzott - és január 21-én 0 óra 1 perctől megismételt - 

„KeljFelJancsi!” című műsorszámban elhangzottak miatt 

15. 81/2015. A Kultúr-Média Kft. által üzemeltett Rádió 451 (Szentes 106,1 MHz) állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatás 2014. október 6-12. között közreadott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában, 

valamint a (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 28/2015. 

számú előterjesztés 

16. 82/2015. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 

92,4 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 27. - 

november 2. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 

63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt 

rendelkezések megsértése] - előzmény: 34/2015. számú előterjesztés 
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17. 83/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Last Vegas” című filmalkotás előzetes 

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

18. T-20/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/27322-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

19. T-21/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/27326-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

20. T-22/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/29304-5/2014. számú hivatali határozattal szemben 

21. T-23/2015. A Médiatanács közreműködése a 12. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon, 

valamint a 9. Európai Animációs Játékfilm Fesztiválon (2015. június 24-28.) 

22. T-24/2015. A Magyar Lapkiadók Egyesülete 2014. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

23. T-25/2015. A Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2014. II. félévi 

társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

24. T-26/2015. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2014. II. félévi 

társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

25. T-27/2015. Az Önszabályozó Reklám Testület 2014. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

26. B-1/2015. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. december) 

27. E-12/2015. Az Mttv. 42. § szerint 2015. február hónapban nyilvántartásba vett és 

nyilvántartásból törölt lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok 

28. E-13/2015. Az Mttv. 45. § szerint 2015. február hónapban nyilvántartásba vett lekérhető 

médiaszolgáltatási jogosultságok 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1. MTVA-45/2015. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó 

bankgarancia keret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes jóváhagyása 

tárgyában 

 

Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt döntési 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 181/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó bankgarancia keret 

biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes jóváhagyása tárgyában 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a fenti tárgyú előterjesztés alapján 

hozzájárulását adja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó 

bankgarancia keret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás elindításához és lefolytatásához. 

 

 

2. MTVA-46/2015. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

Dr. Lipták Eszter ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika és dr. Kollarik Tamás – dr. 

Kocsis Noémi tájékoztatását követően - szóban a keretösszegnek a 2014. évi támogatási 

előirányzat terhére 4 328 124 Ft-tal történő megemelésére és a 178. sorszámú pályázó, a 

Rádió Juventus Zrt. „Juventus Lights – Innovátor” című tematikus magazinjának 4 666 998 

forinttal történő támogatására tett javaslatot. 

A módosító indítvány tárgyalását a Médiatanács egyhangúan 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 182/2015. (III. 3.) számú döntése 

a RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 

 

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

magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus 

magazin készítésének támogatására (RADIOALLANDO2014) meghirdetett pályázati eljárás 

negyedik fordulójában az alábbi, valamely teljességi feltételnek nem megfelelő pályázatot 

kizárja: 

 
iktatószám: MA- 

RADIOALLANDO 

2014-…/2015. 

a pályázó neve az állandó műsor címe 

174 
Szlovén Rádió Közhasznú  

Nonprofit Kft. 

Tedensko ogledalo  

(Heti Magazin) 

 

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

magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus 

magazin készítésének támogatására (RADIOALLANDO2014) meghirdetett pályázati eljárás 

negyedik fordulójában a keretösszeget a 2014. évi támogatási előirányzat terhére 4 328 124 

Ft-tal megemelve – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 
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elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat 

kedvezményezetté nyilvánítja: 

 
iktatószám:  

MA-RADIO- 

ALLANDO 

2014-…/2015. 

a pályázó neve 

a média- 

szolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor  

kategóriája 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

143 A-tól Z-ig Bt. Rádió1 Orosháza 
Orosházi  

Mozaik 

szolgáltató  

magazin 
2 339 800 

144 Interax Kft. Rádió 1 Start Csabai Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 339 800 

147 
Kunság-Média  

Nonprofit Kft. 
Kunság Rádió 

Kunság  

Magazin 

szolgáltató  

magazin 
2 385 000 

148 Gong Rádió Kft. Gong Fm Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
11 790 000 

150 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Sirius krónika hírműsor 3 290 000 

151 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Majsai krónika hírműsor 3 290 000 

153 Mátra Centrum Kft. Rádió M Hírpercek hírműsor 3 240 000 

154 Mátra Centrum Kft. Rádió M Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 340 000 

156 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 

Közélet- 

Közérdek 

szolgáltató  

magazin 
2 340 000 

158 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Kisújszállás) 

Közélet- 

Közérdek 

szolgáltató  

magazin 
2 340 000 

159 Rádió Antritt Kft. Rádió Antritt 
Regionális  

Hírek 
hírműsor 3 200 000 

160 Rádió Antritt Kft. Rádió Antritt Megyei Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 320 000 

161 Extrém Business Kft. Rádió 87.8 MHz Érd 

Az érdi közélet,  

mindennapi élet  

eseményei 

hírműsor 2 250 000 

162 Extrém Business Kft. Rádió 87.8 MHz Érd 

Életünk,  

történetünk...Érd  

a múltban 

tematikus  

magazin 
2 220 000 

163 
Debrecen Városi  

Televízió Kft. 
Debrecen FM95 Napszemle hírműsor 3 168 000 

164 Zselici Forrás Kft. 
Rádió Most  

Kaposvár 
Mutató 

szolgáltató  

magazin 
4 455 000 

165 Zselici Forrás Kft. 
Rádió Most  

Kaposvár 

Kaposvári  

krónika 
hírműsor 3 158 999 

168 Mambó Rádió Kft. 99,4 Rádió 1 Hír-Tér Baranya hírműsor 3 240 000 

173 Auris Média Kft. Tisza-tó Rádió Élettér 
tematikus  

magazin 
2 340 000 

176 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádió Hírek délben hírműsor 3 293 991 

177 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádió Nyitott ajtók 

tematikus  

magazin 
2 339 989 

178 Rádió Juventus Zrt. Juventus Rádió 
Juventus Lights -  

Innovátor 

tematikus  

magazin 
4 666 998 

181 Fehérvár Rádió Kft. Fehérvár Rádió Városháza 
szolgáltató  

magazin 
4 040 000 

182 „VIACOM” Kft. Aktív Rádió Térségi hírek hírműsor 2 240 000 

183 „VIACOM” Kft. Aktív Rádió 93.8 
Nagykun  

krónika 
hírműsor 2 240 000 

25 db a megítélt támogatás összesen: 80.867.577 Ft 

 

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

magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus 

magazin készítésének támogatására (RADIOALLANDO2014) meghirdetett pályázati eljárás 

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

alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 

RADIO-ALLANDO 

2014-…/2015. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

145 A-tól Z-ig Bt. Rádió 1 Orosháza Orosházi Krónika 

146 Kunság-Média Nonprofit Kft. Kunság Rádió Hírpercek 

149 Gong Rádió Kft. Gong rádió Térségi hírösszefoglaló 

152 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Válaszra várva 

155 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Kisújszállás) 
Régió Krónika 

157 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 
Régió Krónika 

166 Pentafon Kft. Rádió 24 
Rádió 24 helyi  

hírösszefoglaló 

167 TRIÓ-Rádió Kft. TRIÓ-Rádió Napról Napra 

169 Mambó Rádió Kft. 90,6 Rádió 1 Pécsi Mozaik 

170 SÁRRÉT MÉDIA Bt. SÁRRÉT FM Köztér 

171 Sunshine Rádió Kft. 99,4 Sunshine FM Mozaik 

172 Sunshine Rádió Kft. 99,4 Sunshine FM Sunshine krónika 

175 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió Budapesti városrészi hírek 

179 Rádió Juventus Zrt. Juventus Rádió Budapest Ma 

180 Fehérvár Rádió Kft. Fehérvár Rádió 
Hírek hatkor, megyei hírek  

hét percben 

184 „VIACOM” Kft. Aktív Rádió Kulturklub 

 

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

magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus 

magazin készítésének támogatására (RADIOALLANDO2014) meghirdetett pályázati eljárás 

negyedik fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a negyedik fordulót lezárja. 

 

A Médiatanács felkéri az MTVA Mecenatúra igazgatóját, hogy 

a) 3 munkanapon belül döntéséről a pályázatok benyújtóit értesítse, 

b) 3 munkanapon belül a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről szóló 

közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,  

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

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

visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen, 

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

túlfizetés összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen, 

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

átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2015. február 18-án kelt ajánlása 

 

 

3. MTVA-47/2015. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 

bírálóbizottsági ajánlása (2015/9. heti) 

 

Gyurity Monika ismertette az előterjesztést, melyhez hozzászólt dr. Kollarik Tamás, dr. Karas 

Monika és dr. Kocsis Noémi. 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 183/2015. (III. 3.) számú döntése 

az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2015/9. hetében beérkezett pályázat 

bírálóbizottsági ajánlásáról 

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 142/2015. (II. 17.) számú 

döntésével a magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni 

forgatási munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) meghirdetett pályázati eljárás 
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2015/9. hetében beérkezett pályázatot – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 

ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – kedvezményezetté nyilvánítja: 

 

az iktatószám:  

MA-ESCHERKÁROLY 

2015-…/2015. 

a pályázó neve 
a megörökítendő  

esemény megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

1 
Székely Szeretetszolgálat  

Alapítvány 

Tóásó Előd szabadulása  

és hazatérése 
1 800 000 

 

2.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 142/2015. (II. 17.) számú döntésével 

a magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 

munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) meghirdetett pályázati eljárás 2015/9. 

heti bírálóbizottsági ajánlását elfogadja, a pályázati eljárás 2015/9. hetét lezárja. 

 

A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatót, hogy 

 3 munkanapon belül értesítse az érintett pályázót, 

 3 munkanapon belül – az előírásoknak megfelelően – az Alap honlapján hozza 

nyilvánosságra a pályázati eljárás 2015/9. heti eredményéről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

 

melléklet: a bírálóbizottság 2015. február 27-ei ajánlása  

 

 

4. MTVA-48/2015. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok 

gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2015) 

 

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

terjesztett elő az előterjesztésben foglalt határozati javaslat mellékletét képező Pályázati 

Felhívás 4.10. pontjának alábbiakra történő módosítására (a módosítás vastagon szedve 

szerepel): 

 

„4.10. A kedvezményezett a támogatott TV-film legelején legalább 3 másodperces 

időtartamban önálló felirattáblán, köteles feltüntetni, hogy az alkotás a Médiatanács Magyar 

Média Mecenatúra programjának támogatásával készült. (…)” 

 

A módosító indítvány tárgyalását a Médiatanács egyhangúan 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 184/2015. (III. 3.) számú döntése 

a FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a televíziófilmek és 

televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2015) 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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5. MTVA-49/2015. Pályázati felhívás kibocsátása a Médiatanács által már támogatásban 

részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai 

gyártásának és önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának támogatására 

(DARGAYATTILA2015) 

 

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

terjesztett elő az előterjesztésben foglalt határozati javaslat mellékletét képező Pályázati 

Felhívás 2.2.8., valamint 4.1.8 pontjainak alábbiakra történő módosítására (a módosítás 

vastagon szedve szerepel): 

 

„2.2.8 (…) Az önálló egyedi – magas szakmai és művészi színvonalon elkészített – animációs 

filmek esetén, a konzultáción a pályázónak a vázlatos képes forgatókönyvet (storyboard) is be 

kell mutatnia. (…) 

A 2.2.8 pontból törlésre kerül az alábbi szövegrész: „(…), de ezt kizárólag szóbeli meggyőzés 

útján megteheti.” 

„4.1.8. A kedvezményezett a támogatott filmalkotás legelején legalább 3 másodperces 

időtartamban önálló felirattáblán, köteles feltüntetni, hogy az alkotás a Médiatanács Magyar 

Média Mecenatúra programjának támogatásával készült. (…)” 

 

A módosító indítvány tárgyalását a Médiatanács egyhangúan 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 185/2015. (III. 3.) számú döntése 

a DARGAYATTILA2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az általa már támogatásban 

részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai 

gyártásának és önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának támogatására 

(DARGAYATTILA2015) 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 

 

 

6. MTVA-50/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás negyedik 

fordulója 

 

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

terjesztett elő az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 1. pont 2. alpontjában 

foglaltakhoz, mely az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. A támogatott időszak: 2015. április 1-je és 2015. december 31-e közötti 9 hónap.” 

 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 186/2015. (III. 3.) számú döntése 

a REZSI2015 pályázati eljárás negyedik fordulójáról 

 

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 

eljárásban a 125/2015. (II. 10.) számú döntése 4. pontját visszavonja, és a harmadik 

fordulóban forráshiány miatt elutasított pályázatokhoz tartozó pályázati díjakat nem utalja 

vissza. 

 

Az eljárásban negyedik forduló lebonyolítását teszi lehetővé az alábbi támogatáspolitikai elvek 

meghatározásával: 

1. Az eljárás negyedik fordulójában rendelkezésre álló keretösszeg: 50 000 000 Ft (a 2015. 

évi támogatási előirányzat terhére). 

2. A támogatott időszak: a 2015. április 1-je és 2015. december 31-e közötti 9 hónap. 

3. A pályázatok beadására nyitva álló határidő az eljárás negyedik fordulójában: 

a) személyes benyújtás esetén (új és személyes módosító pályázatok): 2015. március 

19. 

b) elektronikus benyújtás esetén (kizárólag a módosító pályázatok): 2015. március 17. 

4. A forráshiány miatt elutasított pályázónak – a támogatási időszak változása miatt – 

módosító pályázatot szükséges benyújtani. 

 

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 

eljárásban a 125/2015. (II. 10.) számú döntése 3. pontját visszavonja, és a forráshiány miatt 

elutasított pályázathoz tartozó pályázati díjat nem utalja vissza. 

 

A forráshiány miatt elutasított pályázónak – a támogatási időszak változása miatt – módosító 

pályázatot szükséges benyújtani. 

 

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a pályázati eljárás negyedik 

fordulójában az 1059/2014. (XI. 4.) számú döntésével megválasztott bírálóbizottsági tagok 

megbízási idejét 2015. március 3-ától 2015. április 30-áig tartó időszakban határozza meg. 

 

A bizottságban elnöknek Fenyősi Zoltánt választja meg. 

 

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

igazgatóját, hogy 

a) 3 munkanapon belül döntéséről értesítse a forráshiány miatt elutasított pályázókat, 

b) 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a keretösszeg 

emeléséről és a pályázati eljárás negyedik fordulójáról szóló közleményt, 
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c) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, és a megbízási 

szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse 

meg. 

 

 

7. MTVA-51/2015. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 

támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 

 

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

terjesztett elő az előterjesztésben foglalt határozati javaslat mellékletét képező Pályázati 

Felhívás 6.3. pontjainak alábbiakra történő módosítására. 

A 6.3. pontból törlésre kerül az alábbi szövegrész. „(…), az ezt követően teljesített kifizetések a 

pályázati eljárás keretében nem számolhatók el.” 

 

Az előterjesztő szóbeli módosító indítványt terjesztett elő az előterjesztésben foglalt határozati 

javaslat mellékletét képező Támogatási Szerződés V.2., valamint VI.4. pontjának alábbiakra 

történő módosítására. 

Az V.2. pontból törlésre kerül az alábbi szövegrész: „(…), az ezt követően teljesített kifizetések a 

pályázati eljárás keretében nem számolhatók el.” 

 

A Támogatási Szerződés VI. pontja az alábbi ponttal egészül ki, mely pont szerkezetileg a 

határozati javaslat mellékletét képező Támogatási Szerződés VI. pontjában a 3. és 4. pont 

közzé kerül, a további számozás értelemszerűen módosul: 

„4. Amennyiben a kedvezményezett a forgatás miatt késedelmesen, de rendben elszámolt, 

ugyanakkor a támogatás célja megvalósult a VI. 1. k) pont alapján jogkövetkezmény nem 

állapítható meg. A kedvezményezett által a beszámolási határidőn túl teljesített kifizetések 

szerződés szerinti teljesítésnek minősülnek azzal a feltétellel, hogy a kedvezményezett a 

beszámoló ellenőrzése során, az Alap ellenőrzési egységével egyeztetett időpontban, az Alap 

működési helyén bemutassa azokat az eredeti számlákat, dokumentumokat illetve 

bizonylatokat, amelyeket a támogatás elszámolása során felhasznált azzal, hogy a 

kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Alap valamennyi bizonylatra felülbélyegzi, illetve 

felvezeti a következő szöveget: »a Médiatanács és az MTVA által nyújtott támogatás 

elszámolása során figyelembe véve.«” 

 

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 187/2015. (III. 3.) számú döntése 

az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződések és mellékletei formaszövegeinek elfogadásáról 

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az ESCHERKÁROLY2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződések és 

mellékletei formaszövegeit a jelen döntés mellékletét képező formában. 

 

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 142/2015. (II. 17.) számú 

döntéssel elfogadott ESCHERKÁROLY2015 pályázati felhívás 6.3. pontját az. 1. melléklet VI.4. 

pontja alapján módosítja. 

 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit, valamint a módosított pályázati 

felhívást 2 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé. 
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a döntés mellékletei: 

1. melléklet: Támogatási szerződés (előfinanszírozás esetén) 

2. melléklet: Támogatási szerződés (utófinanszírozás esetén) 

3. melléklet: De minimis nyilatkozat 

4. melléklet: Beszámolólap  

5. melléklet: Költségösszesítő  

6. melléklet: Számlaösszesítő 

 

 

8. MTVA-52/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Transikon Egyesület (Dunatáj 

Alapítvány) kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést.  Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 188/2015. (III. 3.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Transikon 

Egyesület (Dunatáj Alapítvány) kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 223/2013. (II. 13.) számú döntésével 

az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2013) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Transikon Egyesület (Dunatáj 

Alapítvány) „Más Világ” című, MA-EMBERJUDIT2013-69/2014. iktatószámon nyilvántartott 

pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 

befejezési határidő 2015. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2016. november 15-ére, 

valamint a bemutatási határidő 2016. március 31-ére történő 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. 77/2015. A Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

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

pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd az előterjesztés egy héttel 

történő napolására tett javaslatot. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 

szavazata mellett az előterjesztés tárgyalását elnapolta. 

 

 

10. 78/2015. Az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. december 18-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 19-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: 
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A Médiatanács 189/2015. (III. 3.) számú döntése 

az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

december 18-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 19-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázó) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése alapján és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja 

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

december 18-án közzétett, az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

pályázót. 

 

A Médiatanács 190/2015. (III. 3.) számú döntése 

az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

december 18-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 19-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Orosházi Média Kft. pályázó) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 

szerint az Orosházi Média Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Orosháza 88,6 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 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

 

A Médiatanács 191/2015. (III. 3.) számú döntése 

az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

december 18-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 19-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Tuska Milán pályázó) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 

szerint Tuska Milán pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Orosháza 88,6 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 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

 

A Médiatanács 192/2015. (III. 3.) számú döntése 

az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

december 18-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 19-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Magyar Múzsa Kft. pályázó) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 

szerint a Magyar Múzsa Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Orosháza 88,6 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 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

 

 

11. 79/2015. Az INFORÁDIÓ Kft. (INFORÁDIÓ, Budapest 88,1 MHz) kérelme a 

médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 

 

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

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

döntést hozta: 
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A Médiatanács 193/2015. (III. 3.) számú döntése 

az INFORÁDIÓ  Kft. (Budapest 88,1 MHz) kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének 

módosítása iránt 

 

A Médiatanács – az INFORÁDIÓ Kft. kérelmében foglaltaktól az ismétlések maximális aránya 

tekintetében eltérően – az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával 

hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága 

tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosításához a műsortervi vállalások 

tekintetében. 

 

 

12. 84/2015. A Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Székesfehérvár 103,8 MHz - Kék Duna 

Rádió) frekvenciacserére irányuló kérelme 

 

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 194/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Székesfehérvár 103,8 MHz - Kék Duna Rádió) 

frekvenciacserére irányuló kérelme 

 

A Médiatanács a Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Székesfehérvár 103,8 MHz – Kék Duna 

Rádió) arra irányuló kérelmének, hogy médiaszolgáltatását a Székesfehérvár 103,8 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultság helyett a Székesfehérvár 101,8 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőségen folytathassa tovább nem ad helyt, tekintettel arra, hogy a kérelem nem 

megalapozott. 

 

 

13. 85/2015. A Budapest 94,2 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. június 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertessé nyilvánított FM4 Rádió Kft. pályázóval történő hatósági 

szerződéskötés érdekében indult eljárás felfüggesztése 

 

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 195/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Budapest 94,2 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. június 

12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított FM 

4 Rádió Kft. pályázóval történő hatósági szerződéskötés érdekében indult eljárás 

felfüggesztése 

 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Műsor-Hang Műsorszolgáltató Zrt. a Médiatanács 

100/2015. (I. 27.) számú határozatának bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – 

az Mttv. 63. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Ket. 32. § (1) bekezdése alapján a 

Budapest 94,2 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására az FM 4 Rádió 

Kft-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárást a bíróság jogerős döntéséig 

felfüggeszti. 

 

 

14. 80/2015. Cs. L. bejelentése a Rádió Q Kft. által üzemeltetett RádióQ 99,5 adón 2015. 

január 20-án 7 óra 5 perctől sugárzott - és január 21-én 0 óra 1 perctől megismételt - 

„KeljFelJancsi!” című műsorszámban elhangzottak miatt 
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Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 

és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 196/2015. (III. 3.) számú döntése 

Cs. L. bejelentése a Rádió Q Kft. által üzemeltetett RádióQ 99,5 adón 2015. január 20-án 7 

óra 5 perctől sugárzott – és január 21-én 0 óra 1 perctől megismételt – „KeljFelJancsi!” című 

műsorszámban elhangzottak miatt 

 

A Médiatanács nem indít hatósági eljárást Cs. L. bejelentése alapján, és e döntéséről hivatalos 

levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

 

 

15. 81/2015. A Kultúr-Média Kft. által üzemeltett Rádió 451 (Szentes 106,1 MHz) állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatás 2014. október 6-12. között közreadott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában, 

valamint a (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 28/2015. 

számú előterjesztés 

 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt dr. 

Karas Monika, dr. Kollarik Tamás és dr. Vass Ágnes. Ezt követően Elnök asszony az 

előterjesztés napolására tett javaslatot. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett az előterjesztés tárgyalását elnapolta. 

 

 

16. 82/2015. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 

92,4 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 27. - 

november 2. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 

63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt 

rendelkezések megsértése] - előzmény: 34/2015. számú előterjesztés 

 

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

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 

és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 197/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 92,4 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 27 – november 2. közötti 

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

valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Mátra Média Kulturális Egyesület (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Maxi Rádió állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2014. október 27 – november 2. közötti működése során megsértette az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt 

rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

10 000 Ft bírsággal sújtja.  

 

 

17. 83/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Last Vegas” című filmalkotás előzetes 

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

 



15 

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

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 

és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 198/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Last Vegas” című filmalkotás előzetes klasszifikációja 

iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 

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

kérelmére megállapítja, hogy a „Last Vegas” című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése 

szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott) sorolandó. 

 

 

18. T-20/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/27322-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

Dr. Vass Ágnes 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 199/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/27322-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(elsőfokú hatóság) 2014. december 31. napján kelt, MN/27322-4/2014. számú határozata 

ellen a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet 

elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

 

19. T-21/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/27326-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

Dr. Vass Ágnes 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 200/2015. (III. 3.) számú döntése 

a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára hozzáférhető 

műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/27326-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(elsőfokú hatóság) 2014. december 31. napján kelt, MN/27326-4/2014. számú határozata 

ellen a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet 

elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

 

20. T-22/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/29304-5/2014. számú hivatali határozattal szemben 
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Dr. Vass Ágnes 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 201/2015. (III. 3.) számú döntése 

a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára hozzáférhető 

műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/29304-5/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(elsőfokú hatóság) 2015. január 12. napján kelt, MN/29304-5/2014. számú határozata ellen 

a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és 

az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

 

21. T-23/2015. A Médiatanács közreműködése a 12. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon, 

valamint a 9. Európai Animációs Játékfilm Fesztiválon (2015. június 24-28.) 

 

Dr. Kollarik Tamás 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 202/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Médiatanács közreműködése a 12. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon, valamint a 9. 

Európai Animációs Játékfilm Fesztiválon (2015. június 24-28.) 

 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 12. Kecskeméti Animációs 

Filmfesztiválon, valamint a 9. Európai Animációs Játékfilm Fesztiválon. Az együttműködés 

keretében képviselteti magát a szakmai konferencián és a díjátadó ünnepségen.  

 

A Médiatanács együttműködés keretében 1 500 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a „Legjobb 

animációs rövidfilm” díj nyertese javára, valamint további 1 500 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a 

„Legjobb animációs TV-sorozat” díj nyertese javára. A támogatás felhasználásának, 

elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 

 

22. T-24/2015. A Magyar Lapkiadók Egyesülete 2014. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

Dr. Koltay András 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 203/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2014. II. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 

 

A Médiatanács elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2014. II. féléves társszabályozási 

tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai szervezetet. 
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A Médiatanács 204/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Magyar Lapkiadók Egyesülete megkötött közigazgatási szerződés módosítása 

 

1. A Médiatanács elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesületével kötött közigazgatási szerződés 

2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az előterjesztéshez csatolt tervezet 

szerint. 

 

2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 

 

 

23. T-25/2015. A Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2014. II. félévi 

társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

Dr. Koltay András 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 205/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2014. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2014. II. 

féléves társszabályozási tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a 

szakmai szervezetet. 

 

A Médiatanács 206/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével megkötött közigazgatási 

szerződés módosítása 

 

1. A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével 

kötött közigazgatási szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az 

előterjesztéshez csatolt tervezet szerint. 

 

2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 

 

 

24. T-26/2015. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2014. II. félévi 

társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

Dr. Koltay András 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 207/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2014. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2014. II. féléves 

társszabályozási tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai 

szervezetet. 
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A Médiatanács 208/2015. (III. 3.) számú döntése 

a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével megkötött közigazgatási szerződés 

módosítása 

 

1. A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével kötött 

közigazgatási szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az 

előterjesztéshez csatolt tervezet szerint. 

 

2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 

 

 

25. T-27/2015. Az Önszabályozó Reklám Testület 2014. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

Dr. Koltay András 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 209/2015. (III. 3.) számú döntése 

az Önszabályozó Reklám Testület 2014. II. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 

 

A Médiatanács elfogadja az Önszabályozó Reklám Testület 2014. II. féléves társszabályozási 

tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai szervezetet. 

 

A Médiatanács 210/2015. (III. 3.) számú döntése 

az Önszabályozó Reklám Testülettel megkötött közigazgatási szerződés módosítása 

 

1. A Médiatanács elfogadja az Önszabályozó Reklám Testülettel kötött közigazgatási 

szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az előterjesztéshez csatolt 

tervezet szerint. 

 

2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 

 

 

26. B-1/2015. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. december) 

 

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 211/2015. (III. 3.) számú döntése 

a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. december) 

 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

 

 

27. E-12/2015. Az Mttv. 42. § szerint 2015. február hónapban nyilvántartásba vett és 

nyilvántartásból törölt lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
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28. E-13/2015. Az Mttv. 45. § szerint 2015. február hónapban nyilvántartásba vett lekérhető 

médiaszolgáltatási jogosultságok 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

Dr. Karas Monika az ülést 15 óra 40 perckor berekesztette. 

 

Budapest, 2015. március 6. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

 

dr. Vincze Zsuzsanna 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

 dr. Vass Ágnes dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


