
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. március 22-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-47. pontoknál/ 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-47. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-47. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-47. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-47. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-47. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-47. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-47. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-47. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-47. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-47. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /33-47. pontoknál/ 

dr. Szabó Emese a jegyzőkönyv vezetője /1-47. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-16.pontoknál/ 
Gyurity Mónika bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 

Jenik Péter bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 
Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök /1-3. pontoknál/ 

Medveczky Balázs bírálóbizottsági elnök /1-4. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 04 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika indítványozta a T-16/2016. számú előterjesztés 
napirendre vételét 16. napirendi pontként, valamint a T-17/2016. számú előterjesztés 
napirendre vételét 44. napirendi pontként, majd az említett módosításokkal a napirendi 
javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel 
szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a 300/2016. 
(III. 22.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-62/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 
2016/10. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-63/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2015 pályázati eljárás 
negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-64/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás második 
fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-65/2016. A kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2014) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
pályázatok elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-67/2016. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok 
gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2016) 
MTVA-68/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2015 pályázati eljárás 
lezárása  
MTVA-69/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FP Films Kft. kérelme 
MTVA-70/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. méltányossági kérelme 
MTVA-71/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj Alapítvány kérelme  
MTVA-72/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Transikon Egyesület (Simó Ibolya) és a Dunatáj Alapítvány 
kérelme 
MTVA-73/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KárpátPress Bt. kérelme 
MTVA-74/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Berta Enikő kérelme  
MTVA-75/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Berta Enikő tájékoztatója  
MTVA-76/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2016. február 1. – február 29.) 
MTVA-77/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. februári pénzügyi 
jelentése  
T-16/2016. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVAllAND02016) 
bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
172/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió Szombathely 88,4 MHz) Szombathely 88,4 
helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó műsorszolgáltatási szerződés 
hatósági szerződéssé alakítására irányuló hatósági eljárás folytatása  
149/2016. D. G. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes médiaszolgáltatási 
szerződés megkötésére a Budapest 96,8 MHz tekintetében 
156/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése  
157/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése  
158/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete  
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159/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 
tervezete  
160/2016. Az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2015. június 11-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 
161/2016. A QPS Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § 
(11) bekezdése alapján a Kazincbarcika 88,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában 
162/2016. A Médiatanács által a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2015. április 2-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes SZTYEPPE Műhely Kft. vonatkozásában indított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
163/2016. A Mambó Rádió Kft. Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultsága vonatkozásában megkötött hatósági szerződésének módosítása a 
médiaszolgáltatási díj és az óvadék összege tekintetében 
148/2/2016. Kiegészítés a 148/2016. számú előterjesztéshez: Hatósági eljárás indítása a 
helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) bekezdésének 
vélelmezett megsértése miatt 
164/2016. Az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének 
felügyelete az országos kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató esetében 
165/2016. A kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. júniustól decemberig 
terjedő időszakban 
173/2016. A kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. júniustól 
decemberig terjedő időszakban 
166/2016. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális, valamint országos kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos a 
2015. évi médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 
167/2016. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és hely 
közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói 
beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 
168/2016. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi 
audiovizuális és közösségi rádiós médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi 
médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 
169/2016. A Filmvarázs Stúdió Kft. (5200 Törökszentmiklós, Somogyi Béla u. 79.) 
médiaszolgáltat kérelme T1TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
médiaszolgáltatása (vételkörzet: Törökszentmiklós) közösségi médiaszolgáltatóként való 
Médiatanács általi elismerésére 
171/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 
750. és 752. epizódjainak előzetes klasszifikációja [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
150/2016. A Sárrét Média Bt. által üzemeltetett Sárrét FM (Püspökladány 91,8 MHz) állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2015. december 3-9. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 52/2016. 
számú előterjesztés 
151/2016. A körzeti médiaszolgáltatásoknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2015. 
december) [az Mttv. 24. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés megsértése a Mátra 
Centrum Kft. által üzemeltetett Rádió M (Miskolc) médiaszolgáltatás 2015. december 10-én 7 
óra 00 perctől sugárzott kereskedelmi közleményben] – előzmény: 81/2016. számú 
előterjesztés 
152/2016. Az országos médiaszolgáltatók 2015. decemberi adásának hatósági ellenőrzése – 
az Mttv. 32. § (4) bekezdésének megsértése a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth 
Rádió adóján (előzmény 88/2016. számú előterjesztés) 
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153/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján hétköznapokon jelentkező 
Morning Show című műsorszám 2016. január 14-ei és 19-ei adásainak vizsgálata [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
154/2016. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádióban 2016. február 29-én 
sugárzott 7térítő című műsorszám korhatári besorolása – az Mttv. 9. § (4) bekezdésének 
vélelmezett megsértése 
155/2016. A Vár-Vill 96' Kft. által üzemeltetett Vár TV állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Pásztó, Mátraszőlős, Tar, Mátraverebély, Szurdokpüspöki) közösségi 
médiaszolgáltatás 2015. október 19-25. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [a 355/2012. (II. 22.) számú, BJ/27810-6/2011. ügyiratszámú 
médiatanácsi határozat p), r), s), u) és v) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) 
bekezdésének f) és g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 73/2016. 
számú előterjesztés 
170/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2015. évi 
tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló tervezete 
T-14/2016. A Médiatanács közreműködése a Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti 
Filmfesztiválon (2016. október 12-16.) 
T-15/2016. Dr. B. L. ügyvéd által képviselt FHB Jelzálogbank Nyrt. fellebbezése a Hivatal 
MN/1627-2/2016. számú, érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzése ellen 
T-17/2016. A Médiatanács közreműködése a 4. Friss Hús Budapest Nemzetközi 
Rövidfilmfesztiválon (2016. március 30-április 3.) 
E-14/2016. Tájékoztató a 2016. január 1-jétől 2016. február 29-ig kiadmányozott hivatali 
döntésekről 
E-15/2016. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 
bekövetkezett változásokról (2015. november - 2016. március) 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-62/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati 

eljárás 2016/10. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 

Gyurity Monika, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas 
Monika hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta 
az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 301/2016. (III. 22.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2016/10. 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 meghirdetett pályázati eljárás (ESCHERKÁROLY2015) 
2016/10. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 
elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot támogatja, és a pályázat 
benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám:  
MA-ESCHER 

KÁROLY 
2015-…/2016. 

a pályázó neve 
a megörökítendő  

esemény  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

31 
Debreceni Mozgóképkultúra  

Alapítvány 
A modern cirkusz  

atyja 
2.000.000 

a megítélt támogatás összesen: 2.000.000 Ft 
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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 meghirdetett pályázati eljárás (ESCHERKÁROLY2015) 
2016/10. heti fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a pályázati eljárás 
2016/10. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül értesítse az érintett pályázót, 

 3 munkanapon belül – az előírásoknak megfelelően – az Alap honlapján hozza 
nyilvánosságra a pályázati eljárás 2016/10. heti eredményéről és az eljárásban 
fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. március 10-ei ajánlása 

 
 
2. MTVA-63/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2015 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Jenik Péter, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 302/2016. (III. 22.) számú döntése 
a TVALLANDO2015 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a 
„hírműsor” műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 3.872.395 Ft, illetve a 
„kulturális magazin” műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 1.910.000 Ft 
átcsoportosításával, továbbá a Médiatanács 165/2016. (II. 16.) számú döntése értelmében a 
RADIOALLANDO2015 pályázati eljárás negyedik fordulóját követően megmaradt 
986.396 Ft-ból 722.957 Ft felhasználásával – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 
ütemezést az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté 
nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 

TVALLANDO 
2015-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

157 
Dunaharaszti  
Ipartestület 

KiSDuNa TV  
Dunaharaszti 

Haraszti Körkép 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

160 DONKA-F Kft. Csongrád Tv Közéleti Mozaik 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

161 
Mór Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
VTV Mór Köztér 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

172 
TRIÓ-MÉDIA- 

JÁSZBERÉNY Kft. 
Jász Trió TV Berényi Hírmondó 

közéleti  
magazin 

2 940 000 

178 PVTV Nonprofit Kft. 
Putnoki Városi  

Televízió 
Heti körkép 

közéleti  
magazin 

3 000 000 

180 BV MÉDIA Bt. Eleven Televízió Bükkaljai Mozaik 
közéleti  
magazin 

2 500 000 
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182 GA-BU Kft. 
Csurgói Városi  

Televízió 
Csurgói  

Hírmagazin 
közéleti  
magazin 

2 800 000 

189 

Kistelek Város  
Művelődéséért és  

Sportéletéért  
Közhasznú  

Közalapítvány 

Kistelek Városi  
Televízió 

Heti Mozaik 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

192 Erményi Csaba Pomáz Televízió Heti Krónika 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

193 GloboTv Bt. Globo Televízió Globo Magazin 
közéleti  
magazin 

2 940 000 

200 
TRIÓ-MÉDIA- 

DUNÁNTÚL Kft. 
Trió TV Dunántúl Közéleti Magazin 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

11 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 32.900.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 
összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 

TVALLANDO 
2015-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

155 Fanny-Film Kft. VKC Televízió Budakalász Ma hírműsor 10 000 000 

156 
Szentendrei  

Médiaközpont Kft. 
TV Szentendre Szentendre MA hírműsor 10 000 000 

159 
MÉDIA EGER  

Nonprofit Közhasznú  
Kft. 

Városi Televízió  
Eger - TV Eger 

Hír Adás hírműsor 9 360 000 

173 
Tatai Televízió  
Közalapítvány 

Tatai Televízió Híradó hírműsor 10 200 000 

204 Szolnok TV Zrt. Szolnok Tv Híróra hírműsor 10 200 000 

207 PÉCS TV Kft. Pécs TV Pont Ma hírműsor 9 367 605 

6 db „hírműsor” kategóriában összesen: 59.127.605 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen 
döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített 
értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok 
benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2015-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

167 
Szombathelyi  
Médiaközpont  
Nonprofit Kft. 

Szombathelyi  
Televízió 

Műhely 
kulturális  
magazin 

1 960 000 

168 Gyöngyösi TV Kft. 
Gyöngyösi Városi  

Televízió 
Nézőtér 

kulturális  
magazin 

2 000 000 

175 
Kecskeméti Televízió  

Nonprofit KFT. 
Kecskeméti  

Televízió 
Múzsa 

kulturális  
magazin 

1 880 000 

176 
Szegedi Rendezvény-  

és Médiaközpont  
Nonprofit Kft. 

Városi TV Szeged Körút 
kulturális  
magazin 

2 000 000 

177 Hegyvidék Média Kft. 
Hegyvidék  
Televízió 

Kultúrpont 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

185 
Makói Városi  

Televízió Nonprofit  
Kft. 

Makói Városi TV Társalgó 
kulturális  
magazin 

1 840 000 
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190 
Halom Televízió  

Nonprofit Kft. 
Halom Televízió Paletta 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

7 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 13.840.000 Ft 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen 
döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat 
forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2015-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

163 Baranya Televízió Kft. Baranya Televízió Publikum 
közéleti  
magazin 

164 "LABEL-84" Kft. Zugló Televízió Zuglói Magazin 
közéleti  
magazin 

169 Magyar Ferenc 
Komló és Térsége  

Televízió 
7 Nap 

közéleti  
magazin 

187 
Dede Zsoltné  
Sári Andrea 

KÉK-KÁLLÓ TV  
Derecske 

Derecskei Krónika 
közéleti  
magazin 

188 SÁRRÉT MÉDIA Bt. 
SÁRRÉT TV  

Földes 
Földesi Életképek 

közéleti  
magazin 

197 Trial Média Kft. Balaton Televízió Balaton Magazin 
közéleti  
magazin 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány 
miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2015-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

166 
Kalocsa Kulturális  

Központ és Könyvtár 
Kalocsa Városi  

Televízió 
Kalocsai híradó hírműsor 

181 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 
Ózdi Városi  

Televízió 
Ózdi Krónika hírműsor 

183 XEROPRESS Bt. Körös Televízió Szarvasi Híradó hírműsor 

186 
Makói Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Makói Városi TV Híradó hírműsor 

194 
Bonum TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
BonumTV Hírek hírműsor 

195 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

Túri Hírmondó hírműsor 

198 
ACTOR INFORMATIKA  

ÉS NYOMDA KFT. 
PontTV Híradó hírműsor 

 
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen 
döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot forráshiány 
miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2015-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

199 
ACTOR INFORMATIKA  

ÉS NYOMDA KFT. 
PontTV Kultúrpont kulturális magazin 

 
7. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen 
döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi 
ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2015-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

158 MÉDIA CSELE Bt. Csele TV Dunavölgye Magazin közéleti magazin 

162 
PART-OLDALAK  
Kulturális Egylet 

Dunaföldvár TV Földvár Mozaik közéleti magazin 

 
8. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok 
miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2015-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

171 
Szerdahelyi József  

Nonprofit Kft. 
Vásárhelyi Televízió Híradó hírműsor 

184 "CSABA TV" Kft. CSABA TV Híradó hírműsor 

201 Tolnatáj Zrt. Tolnatáj Televízió Híradó hírműsor 

 
9. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen 
döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi 
ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2015-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

170 PÉCS TV Kft. Pécs TV Publikum 
kulturális  
magazin 

196 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

ARTkulTúra 
kulturális  
magazin 

203 LP Média Kft. "hatoscsatorna" Kultúrmorzsák 
kulturális  
magazin 

205 
Somogy Társadalmi  
Felemelkedéséért  

Nonprofit KFT. 
Somogy TV Mottó 

kulturális  
magazin 

 
10. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 213/2015. (III. 11.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
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magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVALLANDO2015) negyedik fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a 
negyedik fordulót lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 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 pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,  

f) a bírálóbizottság tagjai megbízási díjának átutalásáról határidőben intézkedjen.  
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. március 9-én kelt ajánlása 
 
 
3. MTVA-64/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás 

második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 

Fenyősi Zoltán, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 303/2016. (III. 22.) számú döntése 
a REZSI2016 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2016) második fordulójában az alábbi pályázatokat érvénytelenség miatt kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
REZSI2016- 

…/2016. 
a pályázó neve a médiaszolgáltatás megnevezése 

40 Fanny-Film Kft. VKC TV 

89 PAX TV Zrt. PAX TV 

90 Ipoly Média Kft. Ipoly TV 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az 
alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
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iktatószám: MA- 
REZSI2016- 

…/2016. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

3 
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú  

Tájékoztatásáért Alapítvány 
Szentgál Televízió 6 600 000 

5 EXTRÉM BUSINESS Kft.  Rádió 87,8 Érd 3 003 000 

7 Tatai Televízió Közalapítvány Tatai Televízió 6 597 800 

11 ARCHIMEDIA Kft.  Promontor TV 6 600 000 

13 Dede Zsoltné Sári Andrea KÉK-KÁLLÓ TV Derecske 3 454 550 

19 
Füzesabonyi Városi Televíziózást  

Segítő Nonprofit Kft. 
Füzesabonyi Városi Televízió 6 600 000 

24 Centrum Televízió Kft. Centrum TV 6 599 120 

30 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió TV Dunántúl 6 600 000 

32 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület Tótvázsony TV 4 206 235 

42 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre 6 600 000 

57 Erményi Csaba Pomáz Televízió 5 340 500 

59 
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Miskolc 90,4 MHz) 
5 500 000 

61 
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Szeged 87,9 MHz) 
3 630 000 

70 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV 4 110 898 

72 B.-A.-Z. Megye Betegeiért Alapítvány 
Csillagpont Rádió  

(94,0 MHz) 
4 400 000 

77 Újpesti Sajtó Kft. Újpesti Közösségi Televízió 6 600 000 

84 MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. 90.9 Jazzy Rádió 4 553 978 

86 DSTV Média Kft. DSTV-Dunaújváros Televízió 6 600 000 

87 
Zemplén Televízió Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Zemplén TV 6 600 000 

94 KÉK EGYESÜLET Mustár Rádió 2 378 057 

20 db a megítélt támogatás összesen: 106.574.138 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 
iktatószám: MA- 

REZSI2016- 
…/2016. 

a pályázó neve a médiaszolgáltatás megnevezése 

1 Mag Televízió Kft. Mag Televízió 

2 Fekete Júlia VárFm Rádió (93,4 MHz) 

4 Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Credo Rádió (98,8 MHz) 

10 Bihari Antal Körzeti Televízió 

12 "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. Füred Televízió 

20 "LABEL-84" Kft. Zugló Televízió 

21 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia Televízió 

22 Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. Nagykállói Televízió 

26 RTV. Szekszárd Kft.  RTV Szekszárd 

36 Média Universalis Alapítvány Első Pesti Egyetemi Rádió (97,0 MHz) 

37 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió (97,5 MHz) 

38 ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. Alpha Rádió (88.9 MHz) 

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

44 RákosmenteTV Kft. Rákosmente TV/RmTV 

46 
Kistelek Város Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
Városi Televízió Kistelek 

53 Szabó Ferenc Balaton Rádió (88,7 MHz) 

54 Dunaharaszti Ipartestület KiSDuNa TV Dunaharaszti 

56 IRÁNY Média 2012 Kft. Irány TV 

64 Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület Rádió Sun (88,0 MHz) 
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66 MEDIORIX Bt. Rádió Szarvas (105,4 MHz) 

67 PANNON BROADCAST Kft.  Főnix TV 

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

71 LP Média Kft.  "hatoscsatorna" 

75 
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért  

Nonprofit KFT. 
Somogy TV 

80 MULTINET 99 Kft.  Óbuda TV1 

81 Sanocki Péter János Balmazújváros Televzió 

83 AERIEL Kft.  Klasszik Rádió 92.1 

88 Tavi Kft. Tavi Televízió 

91 INFONEXT Kft. Info TV 

92 Mátra Média Kulturális Egyesület MaxiRádió (92,4 MHz) 

93 CITY TV Kft.  CITY TV 

95 
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ  

KÖZPONT  
Ladány Televízió 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2016) második fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a második 
fordulót lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 
második fordulójának eredményéről és a fennmaradó keretösszegről 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 kedvezményezetté nyilvánított pályázatok esetében, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről 
 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. március 18-ai ajánlása  
 
 
4. MTVA-65/2016. A kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 

(HUSZÁRIKZOLTÁN2014) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 

 
Medveczky Balázs, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 304/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 

eljárásban (HUSZÁRIKZOLTÁN2014) kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült 
filmalkotásainak bírálóbizottsági értékeléséről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1687/2013. (XII. 3.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
pályázati eljárásban (HUSZÁRIKZOLTÁN2014) a kedvezményezetté nyilvánított 
filmalkotások bírálóbizottsági értékelését elfogadja, és az értékelésben résztvevő 
bírálóbizottsági tag részére bruttó 300.000 Ft díjazást állapít meg azzal, hogy a kinevezett 
elnök feladatát díjazás nélkül látja el. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy intézkedjen a bírálóbizottság tagja részére a megbízási díj kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. március 10-én kelt értékelése 
 
 
5. MTVA-67/2016. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilm-

sorozatok gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2016) 
 

Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. Az írásban a 
Médiatanács elé tárt előterjesztéshez képest az előterjesztő kérte, hogy az ülésen a 
Médiatanács elé tárt módosításokkal kerüljön figyelembevételre a pályázati felhívás szövege. 
Dr. Karas Monika az említett javítási kérelem szerint tette fel szavazásra az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, melyet a Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadott, és a következő döntést hozta: 
 

A Médiatanács 305/2016. (III. 22.) számú döntése 
a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására vonatkozó pályázati 

felhívás (FEHÉRGYÖRGY2016) kibocsátásáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a televíziófilmek és 
televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására vonatkozó FEHÉRGYÖRGY2016 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 8 munkanapon belül honlapján tegye közzé a 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 
 
a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 
– pályázati kérelem űrlap 
– részletes produkciós költségvetés 
– nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről 
 
 
6. MTVA-68/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2015 pályázati 

eljárás lezárása 
 

Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 306/2016. (III. 22.) számú döntése 
a RADIOALLANDO2015 pályázati eljárás lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2015. (II. 10.) számú döntésével 
a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve 
tematikus magazin készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárást 
(RADIOALLANDO2015) lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza 
nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét. 
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7. MTVA-69/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FP Films Kft. kérelme 
 

Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 307/2016. (III. 22.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FP Films 

Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1200/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2015) kedvezményezetté nyilvánított FP Films Kft. „Zrínyi 
és a vadkan - egy nemzeti tragédia nyomában” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2015-
13/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
rendezői koncepció és költségterv módosításra vonatkozó kérelmet elfogadja. 
 
A Médiatanács felkéri 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-70/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. méltányossági 
kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 308/2016. (III. 22.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. 

méltányossági kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1653/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2014) kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. „Candide kalandjai 
1. rész” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2014-9/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja, a támogatási 
szerződés II.1. pontjának megszegése miatt méltányosságból jogkövetkezményt nem 
alkalmaz.  
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet, és 8 
munkanapon belül intézkedjék a döntés végrehajtásáról, illetve a döntésnek megfelelő 
mértékű utófinanszírozás folyósításáról. 
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9. MTVA-71/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj Alapítvány kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 309/2016. (III. 22.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj 

Alapítvány kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2014) kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj Alapítvány 
„Alezredesek ideje” című, MA-EMBERJUDIT2014-58/2014. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési határidő 2016. november 30-ára, a beszámolási határidő 2017. január 15-ére, 
valamint a bemutatási határidő 2017. május 31-ére történő módosításához, azonban felhívja 
a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri 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. 
 
 
10. MTVA-72/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Transikon Egyesület (Simó Ibolya) és a 
Dunatáj Alapítvány kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 310/2016. (III. 22.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Transikon 

Egyesület (Simó Ibolya) és a Dunatáj Alapítvány kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2014) kedvezményezetté nyilvánított Transikon Egyesület (Simó 
Ibolya) „Szabadság ára (Összehangolva)” című, MA-EMBERJUDIT2014-73/2014. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi 
lebonyolító által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. 
július 31-ére, a beszámolási határidő 2016. szeptember 15-ére, valamint a bemutatási 
határidő 2017. január 31-ére történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri 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, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
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11. MTVA-73/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KárpátPress Bt. kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 311/2016. (III. 22.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KárpátPress 

Bt. támogatási szerződésének megszüntetéséről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy dönt, hogy a KárpátPress Bt. 
„Iráni nyitás – az embargó utolsó napjai” című, MA-ESCHERKÁROLY2015-11/2015. 
iktatószámú pályázata esetében a támogatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés megszüntetéséhez szükséges jognyilatkozatot a 
jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat 
aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
 
12. MTVA-74/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Berta Enikő kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 312/2016. (III. 22.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Berta Enikő 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) kedvezményezetté nyilvánított Berta Enikő „Fibulák 
és fabulák - avagy leletek a régészetről” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2014-70/2014. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. november 30-ára, a beszámolási 
határidő 2017. január 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2017. február 28-ára történő 
módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri 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. 
 
 
13. MTVA-75/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Berta Enikő tájékoztatója  

 
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban 
foglaltakat tudomásul vette. 
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14. MTVA-76/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 
támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. február 1. – február 29.) 

 
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban 
foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
15. MTVA-77/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. februári 

pénzügyi jelentése  
 
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban 
foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
16. T-16/2016. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és 

kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(TVAllAND02016) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 313/2016. (III. 22.) számú döntése 
a TVALLANDO2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a TVALLANDO2016 pályázati 
eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket 
választja meg: 
 

TVALLANDO2016 

Jenik Péter 

Kmetz Károly 

dr. Lipták Eszter 

 
A Médiatanács a TVALLANDO2016 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére 
Jenik Pétert választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási ideje 2016. április 7-étől 2017. március 
31-éig tart. 
 
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként 
bruttó 400 000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 
350 000 Ft-ban állapítja meg. 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a 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 honlapon történő 

közzétételéről. 
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17. 172/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió Szombathely 88,4 MHz) Szombathely 
88,4 helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó műsorszolgáltatási 
szerződés hatósági szerződéssé alakítására irányuló hatósági eljárás folytatása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 314/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió Szombathely 88,4) Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó műsorszolgáltatási szerződés hatósági 
szerződéssé alakítására irányuló hatósági eljárás folytatása 

 
A Médiatanács 756/2014. (VII. 30.) számú határozatára és a határozat ellen indított bírósági 
felülvizsgálati eljárás jogerős befejezésére tekintettel az előterjesztés mellékletét képező 
végzés elfogadásával a Nyugat Rádió Kft. (Szombathely 88,4 MHz) műsorszolgáltatási 
szerződésének hatósági szerződéssé alakítására irányuló 15559/2011. számú eljárás 
felfüggesztését megszünteti és az eljárást folytatja. 
 
 
18. 149/2016. D. G. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest 96,8 MHz tekintetében 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 315/2016. (III. 22.) számú döntése 
D. G. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére a Budapest 96,8 MHz tekintetében 
 
A Médiatanács D. G. Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes médiaszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló kérelmét a mellékelt határozatban foglaltak szerint 
elutasítja, tekintettel arra, hogy a kérelem nem felel meg az Mttv. 65. § (5) bekezdés b) 
pontjában foglaltaknak. 
 
 
19. 156/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 316/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Hajdúböszörmény 
98,9 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
20. 157/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 317/2016. (III. 22.) számú döntése 

a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Hajdúszoboszló 
100,6 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
21. 158/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 318/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és pályázati felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 
 

Névleges  
telephely 

Frekvencia  
(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Sztereo  
vételkörzet 

(fő) 

Sztereo  
vételkörzet  

(km) 
P A Telepítési feltételek 

Velence  
Meleg-hegy 

90,4 500 150 60.000 2 - 21 H D 

A becsült számított  
ellátottság a  

nemzetközileg koordinált  
adótelephely (18°36’00”;  
47°15’00”) és sugárzási  

paraméterek alapján  
került meghatározásra. 

 
A Médiatanács 319/2016. (III. 22.) számú döntése 

a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 
és pályázati felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Velence Meleg-
hegy 90,4 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
22. 159/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 320/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
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A Médiatanács elfogadja a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 
 

Telep- 
hely 

Fv 
(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült  
elvi ellá- 
tottság – 
sztereó - 

(fő) 

Becsült  
elvi ellá- 
tottság –  
sztereó - 

(km) 

P A 
Korlátozás 
…  -…  /dB 

Telepítési 
feltételek 

Kisvárda 93,4 200 34 26.000 4 - 6 V ND – 

A becsült számított ellátottság  
a nemzetközileg koordinált  
adótelephely (22°04’20”;  
48°13’30”) és sugárzási  
paraméterek figyelembe  

vételével került meghatározásra. 

 
A Médiatanács 321/2016. (III. 22.) számú döntése 

a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 
tárgyában 

 
A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Kisvárda 93,4 MHz helyi 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, valamint 
a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
23. 160/2016. Az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás folytatása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 322/2016. (III. 22.) számú döntése 

az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. 
június 11-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 

 
A Médiatanács a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 38.Kpk.46.585/2015/6. 
számú döntésére tekintettel az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával az 
Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló 
pályázati eljárás felfüggesztését megszünteti, és folytatja az eljárást. 
 
 
24. 161/2016. A QPS Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 

65. § (11) bekezdése alapján a Kazincbarcika 88,8 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség vonatkozásában 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 323/2016. (III. 22.) számú döntése 
a QPS Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján a Kazincbarcika 88,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
vonatkozásában 

 
A Médiatanács nem köt ideiglenes hatósági szerződést a QPS Kft-vel az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőségre a 2016. 
február 28. és 2016. április 27. közötti időszak tekintetében, figyelemmel arra, hogy a 
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médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében kiírt pályázati eljárás lezárult, annak eredményét a 
Médiatanács a 147/2016. (II. 9.) számú határozatában megállapította. 
 
 
25. 162/2016. A Médiatanács által a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. április 2-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes SZTYEPPE Műhely Kft. 
vonatkozásában indított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 324/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Médiatanács által a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. április 2-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes SZTYEPPE Műhely Kft-vel szemben megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása tárgyában 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2015. április 2-án közzétett pályázati felhívással a 
Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárásban 147/2016. (II. 9.) számú határozatával megállapította, hogy 
a pályázati eljárás nyertese a SZTYEPPE Műhely Kft., és PJ/12096-10/2015. iktatószámú 
végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése 
és a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a SZTYEPPE Műhely Kft-vel. 
 
 
26. 163/2016. A Mambó Rádió Kft. Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsága vonatkozásában megkötött hatósági 
szerződésének módosítása a médiaszolgáltatási díj és az óvadék összege 
tekintetében 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 325/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Mambó Rádió Kft. Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága 

vonatkozásában megkötött hatósági szerződésének módosítása a médiaszolgáltatási díj és 
az óvadék összege tekintetében 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint a Mambó Rádió Kft. Pécs 
90,6 MHz + Villány 100,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében érvényes 
hatósági szerződését a Ket 81/A. § (1) bekezdés alapján a médiaszolgáltatási díj és az 
óvadék összege tekintetében kijavítja. 
 
 
27. 148/2/2016. Kiegészítés a 148/2016. számú előterjesztéshez: Hatósági eljárás 

indítása a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 
20. § (1) bekezdésének vélelmezett megsértése miatt 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
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A Médiatanács 326/2016. (III. 22.) számú döntése 
hatósági eljárás indítása a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az 

Mttv. 20. § (1) bekezdésének vélelmezett megsértése miatt (Rákosmente TV Kft. – 
Rákosmente TV) 

 
A Médiatanács a Rákosmente TV Kft. (Rákosmente TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 20. § (1) bekezdésében 
foglalt műsorkvótákra vonatkozó 2015. évi műsorkvóta kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 327/2016. (III. 22.) számú döntése 
hatósági eljárás indítása a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az 
Mttv. 20. § (1) bekezdésének vélelmezett megsértése miatt (Szabadi Attila – Régió Plusz 

Televízió) 
 
A Médiatanács Szabadi Attila (Régió Plusz Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 
műsorkvótákra vonatkozó 2015. évi műsorkvóta kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 328/2016. (III. 22.) számú döntése 
hatósági eljárás indítása a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az 
Mttv. 20. § (1) bekezdésének vélelmezett megsértése miatt (Vállalkozók a Városért Média 

Nonprofit Kft. – Kecel TV) 
 

A Médiatanács a Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. (Kecel TV) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 20. § (1) 
bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó 2015. évi műsorkvóta kötelezettsége 
teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 329/2016. (III. 22.) számú döntése 
hatósági eljárás indítása a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az 

Mttv. 20. § (1) bekezdésének vélelmezett megsértése miatt (Kortye Vilmos egyéni vállalkozó 
– WTV) 

 
A Médiatanács a Kortye Vilmos egyéni vállalkozó (WTV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 20. § (1) bekezdésében 
foglalt műsorkvótákra vonatkozó 2015. évi műsorkvóta kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 
 
28. 164/2016. Az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének 

felügyelete az országos kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató esetében 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 330/2016. (III. 22.) számú döntése 
az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete az 

országos kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató esetében (Advenio Műsorszolgáltató Zrt. – 
Class FM – 103,3 MHz) 

 
A Médiatanács az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a Class FM 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 
(1) bekezdése szerint, az Mttv. 21. § (1) bekezdése és a 22. § (5) bekezdése szerinti 
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műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2015. év 
vonatkozásában. 
 
 
29. 165/2016. A kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése 

szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. júniustól 
decemberig terjedő időszakban 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 331/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Actor Informatikai és Nyomda Kft. – Pont Rádió) 

 
A Médiatanács az Actor Informatikai és Nyomda Kft. (Pont Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti, a 2015. június-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 332/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Kalló Gyula – Code FM – 88,7) 

 
A Médiatanács Kalló Gyula (Code FM – 88,7) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. 
augusztus 31. –december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 333/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Mátra Média Kulturális Egyesület – MaxiRádió) 

 
A Médiatanács a Mátra Média Kulturális Egyesület (MaxiRádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti, a 2015. november-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 334/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Tiszavasvári Média Egyesület – Best of Rádió) 

 
A Médiatanács a Tiszavasvári Média Egyesület (Best of Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti, a 2015. szeptember-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
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A Médiatanács 335/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Sárrét Média Bt. – Sárrét FM) 

 
A Médiatanács a Sárrét Média Bt. (Sárrét FM) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 
2015. augusztus-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 336/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Gong Rádió Kft. – Gong FM) 

 
A Médiatanács a Gong Rádió Kft. (Gong FM) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. 
október-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 337/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Tilos Kulturális Alapítvány – Tilos Rádió) 

 
A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány (Tilos Rádió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti, a 2015. június-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 338/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – Nemzetiségi Rádió) 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Nemzetiségi Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. június-december hónapokra vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 339/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – Parlamenti Rádió) 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Parlamenti Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. június-december hónapokra vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 340/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – Duna World Radio) 
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A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna World Radio) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. június-december hónapokra vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 
 
30. 173/2016. A kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 
2015. júniustól decemberig terjedő időszakban 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 341/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (LP Média Kft. – „hatoscsatorna”) 

 
A Médiatanács az LP Média Kft. („hatoscsatorna”) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 
2015. június-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 342/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (O2 TV Kft. – O2 Tv) 

 
A Médiatanács az O2 TV Kft. (O2 Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 
Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. június 8.-
december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 343/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (TOLNATÁJ Zrt. – Tolnatáj TV) 

 
A Médiatanács a TOLNATÁJ Zrt. (Tolnatáj TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 
2015. november hónapra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 344/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Trial Média Kft. – Balaton Televízió) 

  
A Médiatanács a Trial Média Kft. (Balaton Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 
2015. június-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
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A Médiatanács 345/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Actor Informatikai és Nyomda Kft. – Pont TV) 

  
A Médiatanács az Actor Informatikai és Nyomda Kft. (Pont TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti, a 2015. július 16. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 346/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (B+B Kft. – Pátria TV) 

 
A Médiatanács a B+B Kft. (Pátria TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 
Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. június-
december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 347/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Dzsupin és Társai Bt. – Vértes TV) 

 
A Médiatanács a Dzsupin és Társai Bt. (Vértes TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 
2015. június-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 348/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Enterart Produkciós Iroda Bt. – Szilas TV) 

  
A Médiatanács az Enterart Produkciós Iroda Bt. (Szilas TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti, a 2015. augusztus 11.-december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 349/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. – Régió Tv Esztergom) 

 
A Médiatanács a JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. (Régió Tv Esztergom) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. június-december hónapokra vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 350/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. – Mezőtúri Városi 

Televízió) 
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A Médiatanács a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri 
Városi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) 
bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. november-december 
hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 351/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (PROGETTO MÉDIA Kft. – FIX) 

  
A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 
2015. június-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 352/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Timteo Kft. – INDEX Televízió) 

  
A Médiatanács a Timteo Kft. (INDEX Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 
2015. november-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 353/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (Vár-Vill 96’ Kft. – Vár TV) 

 
A Médiatanács a Vár-Vill 96’ Kft. (Vár TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. 
június-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 354/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban (AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. – Tatabányai Közösségi 

Televízió) 
 
A Médiatanács az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. (Tatabányai 
Közösségi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) 
bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti, a 2015. szeptember-december 
hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 355/2016. (III. 22.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakban („FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. – FÜRED tv) 

 
A Médiatanács a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. (FÜRED tv) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
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szerinti, a 2015. június-december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 
 
31. 166/2016. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi 

kereskedelmi audiovizuális, valamint országos kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos a 2015. évi médiaszolgáltatói beszámoló 
tartalmi elemeinek meghatározása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 356/2016. (III. 22.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális, valamint országos kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 
2015. évi médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása tárgyában 

 
1. A Médiatanács jelen előterjesztés mellékletében szereplő nyomtatványok szerint 

határozza meg a földfelszíni terjesztésű helyi és körzeti kereskedelmi rádiós, valamint 
helyi kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltatások médiaszolgáltatóinak, továbbá az 
ADVENIO Zrt-nek országos kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatása 2015. évi 
működésére vonatkozó beszámolási kötelezettsége tartalmát, és azt honlapján 
közzéteszi. 

2. A Médiatanács levélben – a hatósági szerződésekkel kapcsolatos ügyekben 
felhatalmazott koordinátor tag útján – tájékoztatja az érintett médiaszolgáltatókat 
döntéséről. 

 
 
32. 167/2016. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós 

és hely közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi 
médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 357/2016. (III. 22.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámoló 

tartalmi elemeinek meghatározása tárgyában 
 
1. A Médiatanács jelen előterjesztés mellékletében szereplő nyomtatványok szerint 

határozza meg a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós 
és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatások médiaszolgáltatóinak 2015. évi 
működésére vonatkozó beszámolási kötelezettsége tartalmát, és azt honlapján 
közzéteszi. 

2. A Médiatanács levélben – a hatósági szerződésekkel kapcsolatos ügyekben 
felhatalmazott koordinátor tag útján – tájékoztatja az érintett médiaszolgáltatókat 
döntéséről. 

 
 
33. 168/2016. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű 

közösségi audiovizuális és közösségi rádiós médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 
2015. évi médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 358/2016. (III. 22.) számú döntése 
az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi audiovizuális és 
közösségi rádiós médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámoló 

tartalmi elemeinek meghatározása tárgyában 
 
1. A Médiatanács jelen előterjesztés mellékletében szereplő nyomtatványok szerint 

határozza meg az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű 
közösségi audiovizuális és közösségi rádiós médiaszolgáltatások 2015. évi működésére 
vonatkozó médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettségének tartalmát, és azt honlapján 
közzéteszi. 

2. A Médiatanács a beszámoló benyújtásának határidejét a Médiatanács 2016. május 30. 
napjában határozza meg 

3. A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti levél útján tájékoztatja az érintett 
médiaszolgáltatókat döntéséről. 

 
 
34. 169/2016. A Filmvarázs Stúdió Kft. (5200 Törökszentmiklós, Somogyi Béla u. 79.) 

médiaszolgáltat kérelme T1TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
médiaszolgáltatása (vételkörzet: Törökszentmiklós) közösségi 
médiaszolgáltatóként való Médiatanács általi elismerésére 
 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 359/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Filmvarázs Stúdió Kft. (5200 Törökszentmiklós, Somogyi Béla u. 79.) médiaszolgáltató 

kérelme T1TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása 
(vételkörzet: Törökszentmiklós) közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi 

elismerésére tárgyában 
 
A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § 
l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – közösségi médiaszolgáltatásként 
ismeri el a Filmvarázs Stúdió Kft. (5200 Törökszentmiklós, Somogyi Béla u. 79.) 
médiaszolgáltató T1TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a Médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben 
előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
 
 
35. 171/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című 

filmalkotás 750. és 752. epizódjainak előzetes klasszifikációja [az Mttv. 9. § (9) 
bekezdés] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 360/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 750. és 

752. epizódjainak 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 az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 750. és 752. 
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epizódjai az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven 
aluliaknak nem ajánlott) sorolandóak. 
 
 
36. 150/2016. A Sárrét Média Bt. által üzemeltetett Sárrét FM (Püspökladány 91,8 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2015. december 3-9. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt 
rendelkezések megsértése] – előzmény: 52/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 361/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Sárrét Média Bt. által üzemeltetett Sárrét FM (Püspökladány 91.8 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2015. december 3-9. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 

bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Sárrét Média Bt. az általa üzemeltetett Sárrét FM 
állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2015. december 3-9. közötti működése 
során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) és h) 
pontjaiban foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés 
bb) alpontja alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja.  
 
 
37. 151/2016. A körzeti médiaszolgáltatásoknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2015. 

december) [az Mttv. 24. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés megsértése 
a Mátra Centrum Kft. által üzemeltetett Rádió M (Miskolc) médiaszolgáltatás 2015. 
december 10-én 7 óra 00 perctől sugárzott kereskedelmi közleményben] – 
előzmény: 81/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 362/2016. (III. 22.) számú döntése 
a körzeti médiaszolgáltatásoknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2015. december) [az Mttv. 
24. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés megsértése a Mátra Centrum Kft. által 
üzemeltetett Rádió M (Miskolc) médiaszolgáltatás 2015. december 10-én 7 óra 00 perctől 

sugárzott kereskedelmi közleményben] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Rádió M (Miskolc) 
médiaszolgáltatásán 2015. december 10-én 7 óra 00 perctől sugárzott kereskedelmi 
közleménnyel megsértette az Mttv. 24. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezését, 
ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől 
számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és 
tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
 
38. 152/2016. Az országos médiaszolgáltatók 2015. decemberi adásának hatósági 

ellenőrzése – az Mttv. 32. § (4) bekezdésének megsértése a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján (előzmény 88/2016. számú előterjesztés) 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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 A Médiatanács 363/2016. (III. 22.) számú döntése 

az országos médiaszolgáltatók 2015. decemberi adásainak hatósági ellenőrzése – az Mttv. 
32. § (4) bekezdésének megsértése a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió 

adóján 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Kossuth Rádió adóján 2015. 
december 8-án 8:32:32-kor sugárzott társadalmi célú reklám közzétételekor megsértette az 
Mttv. 32. § (4) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a 
Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű 
magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.   
 
 
39. 153/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján hétköznapokon 

jelentkező Morning Show című műsorszám 2016. január 14-ei és 19-ei adásainak 
vizsgálata [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 364/2016. (III. 22.) számú döntése 
az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján hétköznapokon jelentkező Morning Show 
című műsorszám 2016. január 14-ei adásának vizsgálata [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 

a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának a Class FM adón 2016. január 14-én 6 
óra 11 perctől sugárzott Morning Show című műsorszámban vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 365/2016. (III. 22.) számú döntése 
az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján hétköznapokon jelentkező Morning Show 
című műsorszám 2016. január 19-ei adásának vizsgálata [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 

a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának a Class FM adón 2016. január 19-én 6 
óra 12 perctől sugárzott Morning Show című műsorszámban vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 
 
40. 154/2016. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádióban 2016. 

február 29-én sugárzott 7térítő című műsorszám korhatári besorolása – az Mttv. 
9. § (4) bekezdésének vélelmezett megsértése 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 366/2016. (III. 22.) számú döntése 

a Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádióban 2016. február 29-én sugárzott 
7térítő című műsorszám korhatári besorolása – az Mttv. 9. § (4) bekezdésének vélelmezett 

megsértése 
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A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (4) bekezdésének vélelmezett megsértése 
tárgyában, a Tilos Rádióban 2016. február 29-én sugárzott 7térítő című műsorszámban 
elhangzottak miatt. 
 
 
41. 155/2016. A Vár-Vill 96' Kft. által üzemeltetett Vár TV állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Pásztó, Mátraszőlős, Tar, Mátraverebély, Szurdokpüspöki) közösségi 
médiaszolgáltatás 2015. október 19-25. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [a 355/2012. (II. 22.) számú, BJ/27810-6/2011. 
ügyiratszámú médiatanácsi határozat p), r), s), u) és v) pontjában foglaltak, 
valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdésének f) és g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 73/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 367/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Vár-Vill 96’ Kft. által üzemeltetett Vár TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Pásztó, Mátraszőlős, Tar, Mátraverebély és Szurdokpüspöki) közösségi médiaszolgáltatás 
2015. október 19-25. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [a 355/2012. (II. 22.) számú, BJ/27810-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi 
határozat p), r), s), u) és v) pontjában foglaltak, az Mttv. 66. § (4) bekezdésének f) és g) 

pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Vár-Vill 96’ Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Vár 
TV állandó megnevezésű adóján a 2015. október 19-25. között sugárzott műsorában 
megsértette a 355/2012. (II. 22.) számú, BJ/27810-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi 
határozat p), r), s), u) és v) pontjában foglaltakat, valamint a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 66. § (4) 
bekezdésének f) és g) pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű 
bírsággal sújtja. 
 
 
42. 170/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2015. évi 

tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló tervezete 
 
Sarlós Péterné főosztályvezető ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika 
hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a döntést a 2016. 
március 29-i ülésre napolta, a beszámoló további kiegészítése miatt (pl. Mecenatúra díj-
átadó, Közszolgálati médiaszolgáltatók gazdasági helyzetének, pénzügyi feltételeinek 
alakulása). 
 
 
43. T-14/2016. A Médiatanács közreműködése a Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti 

Filmfesztiválon (2016. október 12-16.) 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 368/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a Szolnoki Nemzetközi képzőművészeti Filmfesztiválon 

(2016. október 12-16.) 
 

1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a Szolnoki Nemzetközi 
Képzőművészeti Filmfesztiválon. A Médiatanács az együttműködés keretében 
képviselteti magát a fesztivál szakmai fórumain, kerekasztal-beszélgetésén és 
díjátadóján. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel 1 500 000 Ft 
összegben a Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál javára. Az összeg 
felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel 300 000 Ft összegben a 
Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivált népszerűsítő logófilmek javára. Az 
összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 

3. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel 1 000 000 Ft összegben a 
„Hatvan év múltán” címmel az 1956-os forradalom 60. évfordulójára kiírt pályázat 
legjobb alkotásainak javára. Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit 
együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 
 
44. T-15/2016. Dr. B. L. ügyvéd által képviselt FHB Jelzálogbank Nyrt. fellebbezése a 

Hivatal MN/1627-2/2016. számú, érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzése ellen 
 

Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 369/2016. (III. 22.) számú döntése 
dr. B. L. ügyvéd által képviselt FHB Jelzálogbank Nyrt. fellebbezése a Hivatal 

MN/1627-2/2016. számú érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzése ellen 
 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. január 25. napján kelt, MN/1627-2/2016. számú 
végzése ellen dr. B. L. ügyvéd által képviselt, FHB Jelzálogbank Nyrt. által benyújtott 
fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú végzést helybenhagyja. 
 
 
45. T-17/2016. A Médiatanács közreműködése a 4. Friss Hús Budapest Nemzetközi 

Rövidfilmfesztiválon (2016. március 30-április 3.) 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 370/2016. (III. 22.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a 4. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon 

(2016. március 30 - április 3.) 
 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 4. Friss Hús Budapest 
Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon. Az együttműködés keretében képviselteti magát a 
kerekasztal-beszélgetésen és a díjátadó ünnepségen.  
 
A Médiatanács együttműködés keretében 500 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel Legjobb Magyar 
Élőszereplős Kísérleti- és Kisjátékfilm kategória nyertese javára, valamint további 500 000 
Ft-os pénzdíjat ajánl fel a Legjobb Magyar Animációs Rövidfilm kategória nyertese javára. A 
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támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit az együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 
 
 
46. E-14/2016. Tájékoztató a 2016. január 1-jétől 2016. február 29-ig kiadmányozott 

hivatali döntésekről 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
 
47. E-15/2016. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 

bekövetkezett változásokról (2015. november - 2016. március) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 25 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. március 29. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Szabó Emese s. k. 
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