
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. április 26-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20 pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-20. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 
dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 
dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-20.pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /14-20. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-20. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1-3. pontoknál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-8. pontoknál/ 

Orosz István bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
Vaszily Miklós mb. vezérigazgató /1-3. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 órakor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Ezt követően a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazata mellett a 471/2016. (IV. 26.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 
vette napirendre: 
 
MTVA-98/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárás 
második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-101/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi 
beszámolója 
MTVA-102/2016. Beszámoló a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi 
költségvetésének teljesüléséről 
MTVA-100/2016. Pályázati felhívás kibocsátása közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő 
műszaki fejlesztések 2016. évi támogatására (KMUSZ2016) 
MTVA-99/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Art Vision Stúdió Kft. kérelme 
MTVA-103/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. márciusi pénzügyi 
jelentése 
228/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
221/2016. A Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2015. október 21-én közzétett pályázati felhívásra 2015. november 30-án beérkezett 
pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 
222/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 
229/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
230/2016. A Tiszavasvári Média Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Best Of Rádió) 
kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Tiszavasvári 98,0 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
231/2016. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 
irányuló pályázati felhívás véglegesítése 
232/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
233/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
223/2016. S. G. Z. bejelentése az Echo Hungária Televízió Zrt. Echo TV csatornáján 2016. 
március 24-én sugárzott Háttér-kép című műsorszámban elhangzottak miatt 
224/2016. A Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett Táska Rádió állandó 
megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Székesfehérvár-Víziváros 97,5 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. február 23-29. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) 
bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] 
225/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 
769. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
226/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 
773. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
227/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 
774. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
E-21/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. március)  
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-98/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Orosz István ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 472/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1491/2015. (XI. 17.) számú 
döntésével az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú 
animációs filmsorozatok további epizódjai, illetve önálló, egyedi animációs filmalkotások 
gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás (DARGAYATTILA2015) 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: 
 
iktatószám: MA- 

DARGAY- 
ATTILA2015- 

…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló, egyedi  
alkotás/sorozat 

(epizódok  
száma) 

a rendező  
neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás  

(Ft) 

8 
BARAKA MÉDIA  

Kft. 

Paradicsomleves  
betűtésztával -  
Etetős versek a  

menzáról 

sorozat 
(11) 

Benkovits  
Bálint,  

Sarkadi  
Nagy  

Balázs 

TV2 Média  
Csoport Kft. 

31 155 000 

9 
Budapesti Metropolitan  

Egyetem 
WireLess 

önálló, egyedi  
alkotás 

Pataki  
Szandra 

TV2 Média  
Csoport Kft. 

1 012 500 

10 Rófuszfilm Kft. 
Az Utolsó  
vacsora 

önálló, egyedi  
alkotás 

Rófusz  
Ferenc 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
20 000 000 

11 Magyar Rajzfilm Kft. Tranzit 
önálló, egyedi  

alkotás 
M Tóth  

Éva 
HírTV Zrt. 5 025 000 

12 M & M Film Kft. Kópék 
önálló, egyedi  

alkotás 
Szabó  
Ildikó 

HírTV Zrt. 2 000 000 

13 K. G. B. Stúdió Kft. Remake 
önálló, egyedi  

alkotás 
Klingl  
Béla 

HírTV Zrt. 7 000 000 

14 
UMBRELLA Kreatív  

Műhely Kft. 
Helix 

önálló, egyedi  
alkotás 

Papp  
Károly  
Kása 

HírTV Zrt. 4 800 000 

7 db a megítélt támogatás összesen: 70.992.500 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1491/2015. (XI. 17.) számú 
döntésével az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú 
animációs filmsorozatok további epizódjai, illetve önálló, egyedi animációs filmalkotások 
gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás (DARGAYATTILA2015) második 
fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a pályázati eljárás második 
fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse a pályázókat, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 
második fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

 az ÁPF VIII. fejezetének 20.2. b.) pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a 
túlfizetés összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen,  
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 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. április 6-ai ajánlása  
 
 
2. MTVA-101/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi 

beszámolója 
 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 473/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi beszámolójáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2015. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
3. MTVA-102/2015. Beszámoló a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

2015. évi költségvetésének teljesüléséről 
 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 474/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi költségvetésének módosított 

előirányzatairól, a költségvetés teljesüléséről és a támogatási alszámla egyenlegének 
rendezéséről szóló beszámolóról 

 
1. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése bevételi oldalának „1. 

Közszolgálati hozzájárulás” módosított bevételi előirányzatát 698,6 M Ft-tal csökkenti.  
2. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése bevételi oldalának „2. 

Médiaszolgáltatási díj” módosított bevételi előirányzatát 37,5 M Ft-tal növeli. 
3. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése bevételi oldalának „4. 

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat” módosított 
bevételi előirányzatát 11,0 M Ft-tal növeli. 

4. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése bevételi oldalának „6. 
Forrás Mttv. 134. § (5)” bekezdése szerinti befizetések módosított bevételi előirányzatát 
10.611,0 M Ft-tal létrehozza.  

5. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése bevételi oldalának „7. 
Egyéb céltámogatások” módosított bevételi előirányzatát 318,4 M Ft-tal létrehozza. 

6. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése bevételi oldalának „8. 
Finanszírozott áfa visszatérítése” módosított bevételi előirányzatát 49,8 M Ft-tal 
létrehozza. 

7. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése bevételi oldalának „9. 
Visszakövetelt támogatások” módosított bevételi előirányzatát 8,1 M Ft-tal létrehozza. 

8. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése bevételi oldalának „10. 
Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek” módosított bevételi 
előirányzatát 653,6 M Ft-tal növeli. 

9. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése bevételi oldalának „11. 
Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2015. december 31.)” 
módosított bevételi előirányzatát 376,8 M Ft-tal növeli. 
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10. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „1.1 
Médiatanács” kiadási előirányzatát 14,5 M Ft-tal megemeli. 

11. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „1.2 
Médiatanács hivatali szervezete” kiadási előirányzatát 131,0 M Ft-tal megemeli. 

12. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „2. 
Céltámogatások” kiadási előirányzatát a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal 
1.922,0 M Ft-tal megemeli. 

13. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „2. 
Céltámogatások” kiadási előirányzatát a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal 48,7 M Ft-tal megemeli. 

14. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „2. 
Céltámogatások” kiadási előirányzatát a 2014-ben visszafizetett támogatások 
összegével 16,5 M Ft-tal, valamint a támogatási célú összegek befektetésével elért 
2014. évi hozammal 68,8 M Ft-tal megemeli. 

15. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „3.1 
Magyar Televízió Zrt.” kiadási előirányzatát a 2014. évi kötelezettségvállalás összegével 
153,7 M Ft-tal; „3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt.” módosított kiadási előirányzatát a 2014. 
évi kötelezettségvállalás összegével 106,0 M Ft-tal megemeli.  

16. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „3.1 
Magyar Televízió Zrt.” kiadási előirányzatát 285 M Ft-tal; „3.3 Magyar Rádió Zrt.” kiadási 
előirányzatát 285 M Ft-tal; „3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt.” módosított kiadási 
előirányzatát 350 M Ft-tal csökkenti. 

17. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „4. 
MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelői tevékenysége kiadásai” 
módosított kiadási előirányzatát a 2014. évi költségvetés kötelezettségvállalással terhelt 
pénzmaradványa terhére 158,4 M Ft-tal megemeli. 

18. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „4. 
MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelői tevékenysége kiadásai” 
módosított kiadási előirányzatát 3.353,1 M Ft-tal megemeli. 

19. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „5. 
Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)” módosított kiadási 
előirányzatát 14,6 M Ft-tal megemeli. 

20. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „8. A 
Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa” módosított kiadási 
előirányzatát 0,2 M Ft-tal megemeli. 

21. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „11. 
Egyéb céltámogatások felhasználása” módosított kiadási előirányzatát 278,4 M Ft-tal 
létrehozza. 

22. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „12. 
Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása” módosított kiadási 
előirányzatát 10.611,0 M Ft-tal létrehozza. 

23. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „14. 
Saját tulajdonú társaságok céltámogatása” módosított kiadási előirányzatát 40,0 M Ft-tal 
létrehozza.  

24. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2015. évi költségvetése kiadási oldalának „15. 
Átadott pénzeszközök, támogatások” módosított kiadási előirányzatát 31,6 M Ft-tal 
létrehozza. 

25. A Médiatanács úgy dönt, hogy elfogadja és az Országgyűlés elé terjeszti a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi költségvetésének 
teljesüléséről készített beszámolót és annak indokolását  
 91.864,6 M Ft bevételi és  
 86.536,8 M Ft kiadási főösszeggel,  
 4.121,8 M Ft pénzmaradvány csökkenéssel 

A beszámoló és annak indokolása a döntés elválaszthatatlan 1–2. mellékletét képezik. 
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4. MTVA-100/2016. Pályázati felhívás kibocsátása közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának 
biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2016. évi támogatására 
(KMUSZ2016) 

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

A Médiatanács 475/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2016. évi 
támogatására vonatkozó KMUSZ2016 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a közösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2016. évi 
támogatására vonatkozó KMUSZ2016 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a 
döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 
 
a döntés mellékletei:  
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 
– pályázati kérelem űrlap 
– adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat 
– költségvetés 
 
 
5. MTVA-99/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Art Vision Stúdió Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 476/2016. (IV. 26.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Art Vision Stúdió 

Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2014) kedvezményezetté nyilvánított Art Vision Stúdió Kft. 
„Hazatérés” című, MA-EMBERJUDIT2014-66/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 
határidő 2017. március 31-ére, a beszámolási határidő 2017. május 15-ére, a bemutatási 
határidő 2017. szeptember 30-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. 
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6. MTVA-103/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. márciusi 

pénzügyi jelentése 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, amelyet a Médiatanács tudomásul 
vett. 
 
 
7. 228/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
 

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

A Médiatanács 477/2016. (IV. 26.) számú döntése  
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolójáról 
 

1. A Médiatanács a 2015. évi működési költségvetés módosított előirányzatait az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 

Bevételi előirányzatok: 601,2 M Ft 

 Működési célú támogatások államháztartáson  
belülről (Fix összegű támogatás az Mttv.  
135. § (2) bekezdése alapján) 188,4 M Ft 

 Működési bevételek 311,0 M Ft 

 Finanszírozási bevételek 101,8 M Ft 
 

Kiadási előirányzatok: 601,2 M Ft 

 Személyi juttatások 82,1 M Ft 

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó 22,1 M Ft 

 Dologi kiadások 371,2 M Ft 

 Egyéb működési célú kiadások  
(Pénzeszköz átadások) 125,8 M Ft 

 
A Médiatanács a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi 
tényleges bevétellel és kiadással fogadja el: 
 

Bevételi előirányzatok teljesítése: 600,9 M Ft 
Kiadási előirányzatok teljesítése: 471,0 M Ft 

 
2. A Médiatanács a 2015. évi gazdálkodás eredményeként a pénzmaradványt 82,2 M Ft 

összegben hagyja jóvá. A pénzmaradvány a Hatóság részére történő átutalással 
tartalékképzésre fordítható.  

 
3. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételek és kiadások módosított 

előirányzatait a Médiatanács az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Bevételi előirányzatok: 1 195,1 M Ft 
Kiadási előirányzatok: 1 195,1 M Ft 

 
A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételekről és kiadásokról szóló 
beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 
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Bevételi előirányzatok teljesítése: 1 195,1 M Ft 
Kiadási előirányzatok teljesítése: 1 171,6 M Ft 

 
4. A Médiatanács a 2015. évi zárszámadásról szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza 

az NMHH Hivatalát, hogy a törvényjavaslat-tervezetet és annak indokolását, valamint a 
Médiatanács 2015. évi auditált pénzügyi beszámolóját – az MTVA 2015. évi 
beszámolójával egybeszerkesztve – küldje meg az Országgyűlés Költségvetési 
bizottsága elnökének. 

 
 
8. 221/2016. A Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. október 21-én közzétett pályázati felhívásra 2015. november 
30-án beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György 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 478/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. 
október 21-én közzétett pályázati felhívásra 2015. november 30-án beérkezett pályázati 

ajánlat tartalmi vizsgálata 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.5. pontja alapján felvilágosítást kér az 
FM 4 Rádió Szolgáltató Kft. pályázótól a Budapest 88,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 
2015. november 30-án benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal 
kapcsolatban: 

 a pályázó részletesen fejtse ki, hogy a „Boldogasszony anyánk” műsorszám a 
Pályázati Felhívás 2.4.5. pontja alapján miként vehető az Mttv. 83. §-a szerinti célt 
szolgáló közszolgálati műsorszámként figyelembe, 

 a pályázó részletesen fejtse ki, hogy a „Boldogasszony anyánk” című műsorszám 
Pályázati Felhívás 2.4.5. pontja alapján miként vehető a vételkörzetben élők kulturális 
igényeit kiszolgáló műsorszámként figyelembe, továbbá 

 a pályázó részletesen vezesse le, hogy a szöveg minimális aránya tekintetében a 
napi teljes műsoridőre vonatkozóan a Formanyomtatvány III. pontjában megtett 
minimális vállalásait hogyan teljesíti a szerdai, szombati, illetve vasárnapi napokon, 
továbbá 

 a pályázó részletesen vezesse le, hogy a szöveg minimális aránya tekintetében a 
napi éjszakai órák (23.00 - 05.00) nélküli műsoridőre vonatkozóan a 
Formanyomtatvány III. pontjában megtett minimális vállalásait hogyan teljesíti a 
hétfői, keddi, szerdai, csütörtöki, illetve vasárnapi napokon, továbbá 

 a pályázó részletesen vezesse le, hogy a vételkörzetben élők kulturális igényeit 
kiszolgáló műsorszámok, műsorelemek minimális aránya tekintetében a napi teljes 
műsoridőre vonatkozóan a Formanyomtatvány III. pontjában megtett minimális 
vállalásait hogyan teljesíti a csütörtöki napon, továbbá 

 a pályázó részletesen vezesse le, hogy a vételkörzetben élők kulturális igényeit 
kiszolgáló műsorszámok, műsorelemek minimális aránya tekintetében a napi éjszakai 
órák (23.00 - 05.00) nélküli műsoridőre vonatkozóan a Formanyomtatvány III. 
pontjában megtett minimális vállalásait hogyan teljesíti a keddi, illetve csütörtöki 
napokon. 
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9. 222/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 

 
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 479/2016. (IV. 26.) számú döntése 

a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós médiaszolgáltató 
részletfizetés iránti kérelme 

 
A Médiatanács a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató kérelmére engedélyezi, hogy a médiaszolgáltató a 2016. II. negyedévre 
vonatkozó bruttó x Ft összegű lejárt médiaszolgáltatási díjtartozását a Ket. 74. § (2) 
bekezdése alapján 3 havi részletben teljesítse az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint. 
 
 
10. 229/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 
MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján 

 
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 480/2016. (IV. 26.) számú döntése 
Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 
A Médiatanács Csőszi Viktor médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Kiskunfélegyháza 89,9 
MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség 2016. április 26. és 2016. június 24. közötti 
időszakban történő hasznosítására, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
 
11. 230/2016. A Tiszavasvári Média Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Best Of 

Rádió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a 
Tiszavasvári 98,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján 

 
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 481/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Tiszavasvári Média Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Best Of Rádió) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Tiszavasvári 98,0 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 
A Médiatanács a Tiszavasvári Média Egyesület médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § 
(11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a 
Tiszavasvári 98,0 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség 2016. április 24. és 2016. 
június 22. közötti időszakban történő használatára, az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
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12. 231/2016. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

hasznosítására irányuló pályázati felhívás véglegesítése  
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 482/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására irányuló 

pályázati felhívás véglegesítése tárgyában (Helyi Rádiók Országos Egyesülete) 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja a Helyi Rádiók Országos 
Egyesületét a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítására kiírt 
pályázati felhívás tervezethez érkezett észrevételeivel kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 483/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására irányuló 

pályázati felhívás véglegesítése tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Budapest-Terézváros telephelyű 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására irányuló pályázati 
felhívás szövegét, és azt honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 

A médiaszolgáltatási  
lehetőség telephelye 

Jelleg 
Várható sztereó  

vételkörzet 

Budapest - Terézváros 
kisközösségi,  

közösségi 
max. 1 km sugarú kör 

 
 
13. 232/2016. A Sárvár 96,5 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 javaslatokat, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 484/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Sárvár 96,5 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 

Sárvár 96,5 100 40 16.000 4 - 5 V ND 

A becsült számított ellátottság  
a nemzetközileg koordinált  
adótelephely (16°56’00”;  
47°16’00”) és sugárzási  

paraméterek alapján került  
meghatározásra. 
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A Médiatanács 485/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Sárvár 96,5 MHz 
helyi médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 
valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
14. 233/2016. A Kisvárda 93,4 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 486/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Kisvárda 93,4 MHz helyi 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges szövegét, 
és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
15. 223/2016. S. G. Z. bejelentése az Echo Hungária Televízió Zrt. Echo TV csatornáján 

2016. március 24-én sugárzott Háttér-kép című műsorszámban elhangzottak miatt 
 
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 487/2016. (IV. 26.) számú döntése 
S. G. Z. bejelentése az Echo Hungária Televízió Zrt. Echo TV csatornáján 2016. március 24-

én sugárzott Háttér-kép című műsorszámban elhangzottak miatt 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást S. G. Z. bejelentése alapján, és e döntéséről az 
Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
16. 224/2016. A Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett Táska Rádió állandó 

megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Székesfehérvár-Víziváros 97,5 MHz) 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. február 23-29. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
továbbá a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések 
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 488/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett Táska Rádió állandó megnevezésű 

kisközösségi vételkörzetű (Székesfehérvár-Víziváros 97,5 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. február 23-29. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) 
bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] 
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A Médiatanács hatósági eljárást indít a Lánczos Kornél Gimnáziummal (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Táska Rádió állandó 
megnevezésű adón 2016. február 23-29. között a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 
 
17. 225/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című 

filmalkotás 769. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [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 489/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 769. 

epizódjának 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 769. epizódja az 
Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliaknak nem 
ajánlott) sorolandó. 
 
 
18. 226/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című 

filmalkotás 773. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [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 490/2016. (IV. 26.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 773. 
epizódjának 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 773. epizódja az 
Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem 
ajánlott) sorolandó. 
 
 
19. 227/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című 

filmalkotás 774. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [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 491/2016. (IV. 26.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 774. 

epizódjának 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 774. epizódja az 
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Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem 
ajánlott) sorolandó. 
 
 
20. E-21/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. március)  
 
A Médiatanács tudomásul vette a tájékoztatóban foglaltakat. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 órakor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2015. április 27. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

dr. Veres Viktória s. k. 
 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 Dr. Kollarik Tamás s. k. Dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


