
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. május 3-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-23. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-23. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-23. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-23. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-23. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-23. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-23. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-23. pontoknál/ 
dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-23. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-23. pontoknál/ 
dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-23. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /9-23. pontoknál/ 
dr. Kastory Edina Média- és Hírközlési Biztos /23. pontnál/ 

Vajda Boglárka osztályvezető /1-23. pontoknál/ 
Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-23. pontoknál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Lipták Eszter bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
Novák Emil bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-8. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 06 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a 17. napirendi pont után javasolta tárgyalásra 
felvenni a T-28/2016. és a T-29/2016. számú előterjesztéseket, majd ezzel a módosítással a 
rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre vételét 
együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett a 492/2016. (V. 3.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 
vette napirendre: 
 
MTVA-104/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás 
első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-105/2016. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2016 pályázati eljárás 
bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-106/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás 
támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-107/2016. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2016 pályázati eljárás 
támogatási szerződései és azok mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-108/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2015 pályázati eljárás 
lezárása 
MTVA-109/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Riotfilm Kft. kérelme 
MTVA-110/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 
MTVA-111/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme 
236/2016. A Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 11-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 
239/2016. Az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 11-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 
240/2016. A Magyar Jazz Rádió Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz – Jazzy Rádió) kérelme a 
hatósági szerződés módosítása tekintetében 
242/2016. B. P. bejelentése az LP Média Kft. által üzemeltetett Hatoscsatornán 2016. 
február 7-én sugárzott Tabuk, titkok, tények című műsorszámban elhangzottak miatt [az 
Smtv. 17. § (2) bekezdésének megsértése] – előzmény: 134/2016. számú előterjesztés 
234/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. április 2-án 14 óra 31 perc 
45 másodperces kezdettel sugárzott „A tudomány hangjai” című műsorszámmal 
kapcsolatban 
235/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. 
december 12-én sugárzott Kalandor című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § 
(1) bekezdés b) és c) pontjainak megsértése] – előzmény: 110/2016. számú előterjesztés 
237/2016. A Médiatanács 1484/2015. (XI. 10.) és 1485/2015. (XI. 10.) számú határozatai 
visszavonása, valamint az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ című 
műsorszám 2015. január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatban indult MN/3521/2015. és 
MN/3523/2015. sz. ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági lejárásokban újabb eljárási 
cselekmények végzése [előzmény: E-29/2015. sz. összefoglaló, 66/2015. sz. előterjesztés 
(1454-5/2015. üi. szám), 69/2015. sz. előterjesztés (3521-3/2015. üi. szám), 70/2015. sz. 
előterjesztés (3523-3/2015. üi. szám), 545/2015. sz. előterjesztés (3521-9/2015. és 
3523-9/2015. üi. számok)] 
238/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által benyújtott kérelem a Munkaügyek 
című sorozat 6. évadja 24 epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
241/2016. D. T. bejelentése a Lánchíd Rádió 2016. április 21-én sugárzott Lecsó című 
műsorszámában elhangzottak miatt [az Smtv. 17. § (1) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 
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T-28/2016. A Médiatanács 406/2016. (IV. 5.) számú döntésének módosítása  
T-29/2016. A Médiatanács közreműködése a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm 
Fesztiválon (2016. szeptember 24. - október 2.) 
E-22/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács határozatai 
felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 
E-23/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. április hónapban 
E-24/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. április hónapban 
E-25/2016. A Média- és Hírközlési Biztos 2016. I. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-104/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati 

eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Dr. Lipták Eszter, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 493/2016. (V. 3.) számú döntése 
a RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) első fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem 
megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
RADIO-ALLANDO 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor címe 

25 Diórádió Gyöngyös Kft. Dió Rádió Mátrai Mozaik 

40 Fehérvár Rádió Kft. Fehérvár Rádió 
Hírek Hatkor Megyei hírek  

7 percben 

44 Mária Rádió Frekvencia Kft. Mária Rádió Pápa A hit kapuja 

46 Médiahíd Kft. Híd Rádió Felvidéki beszélgetések 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) első fordulójában – 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-RADIO- 
ALLANDO 

2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a média- 

szolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor  
címe 

az állandó  
műsor  

kategóriája 

a megítélt  
támogatás 

(Ft) 

1 Pentafon Kft. Rádió 24 
Rádió 24 helyi 
hírösszefoglaló 

hírműsor 2 295 000  

2 InfoRádió Kft.  InfoRádió Délutáni hírpercek hírműsor 3 183 600  

3 
Kunság-Média Nonprofit 

Kft. 
Kunság Rádió Hírpercek hírműsor 2 817 000  

4 
B.A.Z. Megye Betegeiért  

Alapítvány 
Csillagpont Rádió Rólunk 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

5 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 
Közélet-Közérdek  
(Sátoraljaújhely) 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

8 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Szeged) 
Közélet-Közérdek  

(Szeged) 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

10 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádió Diakónia hangja 

tematikus  
magazin 

2 307 095  

12 Magyar Jazz Rádió Kft. 90.9 Jazzy Jazzy Weekend 
tematikus  
magazin 

2 049 802  

15 Aeriel Kft. Klasszik Rádió 92.1 Fidelio Klasszik 
szolgáltató  
magazin 

2 223 564  
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16 
Actor Informatika és  

Nyomda Kft. 
Pont Rádió Helyi közélet 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

17 Magyar Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus  
Rádió 92,3 MHz 

Körkép hírműsor 2 816 431 

18 
Szlovén Rádió Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Radio Monoster 

Tedensko ogledalo  
(Heti Magazin) 

tematikus  
magazin 

2 303 120 

20 Gong Rádió Kft. Gong Fm Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

11 745 000 

21 "A-tól-Z-ig" Bt. Rádió1 Orosháza Orosházi Krónika hírműsor 3 285 000 

23 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Valaki mondja meg 
szolgáltató  
magazin 

4 345 050 

26 DióRádió Gyöngyös Kft. Dió Rádió Start hírműsor 3 240 000 

28 Mambó Rádió Kft. 90,6 Rádió 1 Hír-Tér Pécs hírműsor 3 240 000 

29 Kultúr-Média Kft. Rádió 451 Heted7 
szolgáltató  
magazin 

2 038 485 

30 Kultúr-Média Kft. Rádió 451 Helyi hírek hírműsor 3 228 591 

31 Center-Rádió Kft. Retró Rádió 
Sz-Sz-B Megyei  

Sajtószolgálat Hírei 
hírműsor 3 284 976  

33 Civil Rádiózásért Alapítvány  Civil Rádió 117 perc 
szolgáltató  
magazin 

2 314 000  

34 Center-Rádió Kft. Retro Rádió Megyei Krónika 
szolgáltató  
magazin 

2 339 993  

35 Fanny-Film Kft. Rádió Szentendre Itthon Szentendrén 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

42 Rádió 8 Körmend Kft. 
ISIS Rádió  
Körmend 

Körmendi Panoráma 
szolgáltató  
magazin 

1 969 130  

43 
Magyarországi Mária Rádió  

Alapítvány 
Mária Rádió  

Bakony 
Jézus él! 

tematikus  
magazin 

648 000  

25 db a megítélt támogatás összesen: 73.373.837Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
RADIO-ALLANDO 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor címe 

24 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Majsai krónika 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
RADIO-ALLANDO 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor címe 

6 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 
Régió Krónika (Sátoraljaújhely) 

7 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Szeged) 
Régió Krónika (Szeged) 

9 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Debrecen) 

Közélet-Közérdek (Debrecen) 

11 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádio Hírek délben 

13 Baja Hangja Kft. Bajai Rádió BR Magazin 

14 Dabas Sportcsarnok  Rádió Dabas Térségi Napló 
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Nonprofit Kft. 

19 
Klubrádió Szolgáltató  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság 

Klubrádió A Lényeg - a Klubrádió krónikája 

22 TRIÓ Rádió Kft. Trió Rádió Regionális Hírek 

27 Gong Rádió Kft. Gong rádió Térségi hírösszefoglaló 

32 
Klubrádió Szolgáltató  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság 

Klubrádió Klubdélelőtt 

36 Rádió 96.3 Kft. Fortuna rádió Fortuna hírek 

37 Szabó Ferenc Balaton Rádió Hírpercek Helyből 

38 Szabó Ferenc Balaton Rádió PszichoAktív 

39 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió Fehérvári Hírek 

41 Rádió 8 Körmend Kft. ISIS Rádió Körmend Körmendi Krónika Plusz 

45 Mediorix Bt. Rádió Szarvas Vasárnapi Magazin 

47 Extrém Business Kft. Rádió 87.8 Érd Érd a XX. században 

48 Extrém Business Kft. Rádió 87.8 Érd 
Az érdi közélet és napi élet  

történéseiről 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) első fordulójában a bírálóbizottság maradék keretösszegre 
vonatkozó javaslatát elfogadva 1.626.163 Ft-tal növeli a RADIOALLANDO2016 pályázati 
eljárás második fordulójában kiosztható keretösszeget. 
 
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) első fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a 
pályázati eljárás első fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 
b) 8 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nem nyilvánított pályázókat – így az 

ÁPF III. fejezetének 15.3. pontja alapján kizárt pályázatok benyújtóit is – értesítse; 
c) 5 napon belül a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről, illetve a második 

fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján 
hozza nyilvánosságra,  

d) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
fejezete 14.2.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

e) az ÁPF II. fejezetének 14.2.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés 
összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

f) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. április 20-án kelt ajánlása 
 
 
2. MTVA-105/2016. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2016 pályázati 

eljárás bírálóbizottsági ajánlása 
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Novák Emil, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést. Dr. Kocsis Noémi az 
előterjesztéshez képest módosított döntési javaslatot terjesztett a Médiatanács elé és kérte 
annak elfogadását. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalthoz képest módosított javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 494/2016. (V. 3.) számú döntése 
az EGRILAJOS2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 168/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilm-fejlesztés, valamint animációs filmek 
forgatókönyveinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásból (EGRILAJOS2016) az 
alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

MA-EGRILAJOS 
2016-…/2016. 

a pályázó neve  
a televíziófilm/ 
animációs film  
tervezett címe 

az alkotás műfaja (téma) 
forgatókönyvíró/ 

egyéb  
közreműködő 

21 

Universitatea  
Sapienta, Facultatea  
de Stiinse si Arte -  
Sapienta EMTE,  
Kolozsvári Kar 

Big Székely Só 

esedékes, a magyar történelmi és  
kulturális évfordulókkal kapcsolatos  

témájú, vagy a történelem és  
kultúrtörténet jeles személyiségeit,  

korukat, életművüket bemutató  
magyar irodalmi művek  

feldolgozása/adaptációja 

Lakatos Róbert 

22 
Brooks Kiadó és  

Menedzser Iroda Kft. 
Mr. Peterson 

gyermek- és ifjúsági könyv/terv,  
animáció esetében mesék, legendák 

Vida Orsolya 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 168/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilm-fejlesztés, valamint animációs filmek 
forgatókönyveinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásból (EGRILAJOS2016) 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: 
 

MA- 
EGRILAJOS 

2016-…/2016. 
a pályázó neve  

a televíziófilm/ 
animációs film  
tervezett címe 

az alkotás műfaja (téma) 
forgatókönyvíró/ 

egyéb  
közreműködő 

a megítélt  
támogatás  

(Ft)  

2 
SZUPERMODERN  

STÚDIÓ Kft. 
Trezor történelmi témájú könyv/terv Köbli Norbert 1 000 000  

4 FOCUSFOX Kft. 
A kerek betűrengeteg  

avagy Móra  
mesebirodalma 

gyermek- és ifjúsági  
könyv/terv, animáció  

esetében mesék, legendák 
Vészits Andrea 800 000 

5 
Aladdin Camera  

Rental Kft. 
Leó és a zsiványok  

kincse 

gyermek- és ifjúsági  
könyv/terv, animáció  

esetében mesék, legendák 
Szabó Szonja 800 000 

7 Unio Film Kft. AZ AMAZON HÁZ történelmi témájú könyv/terv Bodzsár Márk 1 000 000  

11 "Bologna" Bt. A szebeni fiúk 
gyermek- és ifjúsági  
könyv/terv, animáció  

esetében mesék, legendák 

Lengyel Balázs,  
Papp Gábor  
Zsigmond 

2 500 000  

15 T. ZS. M. Bt. 
Ideje az  

állatmeséknek - Kró  
lánya 

gyermek- és ifjúsági  
könyv/terv, animáció  

esetében mesék, legendák 
Molnár Attila Dávid 800 000 

16 
INFORG-M&M  

FILM Kft. 
Pannónia utca 

esedékes, a magyar történelmi  
és kulturális évfordulókkal  

kapcsolatos témájú, vagy a  
történelem és kultúrtörténet  

jeles személyiségeit, korukat,  
életművüket bemutató magyar  

irodalmi művek  
feldolgozása/adaptációja 

Tóth Barnabás 1 000 000  

18 M & M Film Kft. Kipróbált receptek 
esedékes, a magyar történelmi  

és kulturális évfordulókkal  
kapcsolatos témájú, vagy a  

Szirmay Ágnes 1 000 000  
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történelem és kultúrtörténet  
jeles személyiségeit, korukat,  

életművüket bemutató  
forgatókönyv 

20 K.M.H. Film Kft. Platensee történelmi témájú könyv/terv 
Spáh Dávid,  

Kovács M. András 
1 000 000  

9 db a megítélt támogatás összesen: 9.900.000 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 168/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilm-fejlesztés, valamint animációs filmek 
forgatókönyveinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (EGRILAJOS2016) – a 
jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített 
indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

MA- 
EGRILAJOS 

2016-…/2016. 
a pályázó neve  

a televíziófilm/ 
animációs film  
tervezett címe 

az alkotás műfaja (téma) 
forgatókönyv- 

író/ egyéb  
közreműködő 

1 WMA Média Kft. 
Szerb Antal:  
Szerelem a  
palackban 

esedékes, a magyar történelmi és  
kulturális évfordulókkal kapcsolatos  

témájú, vagy a történelem és  
kultúrtörténet jeles személyiségeit,  

korukat, életművüket bemutató magyar  
irodalmi művek  

feldolgozása/adaptációja 

Somogyi György 

3 Becsengetünk Produkció Kft. 
Rituper, a halál  

lovasa 
történelmi témájú könyv/terv 

Géczy Dávid,  
Kolozsi László 

6 CAMPFILM Kft. Angyali üdvözlet 
gyermek- és ifjúsági könyv/terv,  

animáció esetében mesék, legendák 
Szirmai Márton 

8 AGA MEDIA Kft. Hátsó udvar történelmi témájú könyv/terv Fischer Gábor 

9 
SHANNON IRODA  

Bt. 
Farkasok éjjele történelmi témájú könyv/terv Simon Judit 

10 Csunderlik Péter Zuhanóugrás 

esedékes, a magyar történelmi és  
kulturális évfordulókkal kapcsolatos  

témájú, vagy a történelem és  
kultúrtörténet jeles személyiségeit,  

korukat, élet-művüket bemutató  
forgatókönyv 

Csunderlik Péter,  
Laska Pál  

(társszerző) 

12 
Crossborder Film  

Kft. 
II. Rákóczi Ferenc 

esedékes, a magyar történelmi és  
kulturális évfordulókkal kapcsolatos  

témájú, vagy a történelem és  
kultúrtörténet jeles személyiségeit,  

korukat, élet-művüket bemutató  
forgatókönyv 

Hevér Zoltán 

13 AZT-Media Kft. Vörök Rébék 

esedékes, a magyar történelmi és  
kulturális évfordulókkal kapcsolatos  

témájú, vagy a történelem és  
kultúrtörténet jeles személyiségeit,  

korukat, élet-művüket bemutató  
magyar irodalmi művek  

feldolgozása/adaptációja 

Baráth Katalin 

14 FILMTEAM Kft. Rajongói Oldal 
gyermek- és ifjúsági könyv/terv,  

animáció esetében mesék, legendák 
Szabó Borbála 

17 
DUNATÁJ  

ALAPITVÁNY 
Csokoládé történelmi témájú könyv/terv Havas Péter 

19 
ART DECO FILM  

KFT. 
Liszt Ferenc  

Állomás 

esedékes, a magyar történelmi és  
kulturális évfordulókkal kapcsolatos  

témájú, vagy a történelem és  
kultúrtörténet jeles személyiségeit,  

korukat, élet-művüket bemutató  
forgatókönyv 

Klacsán Gábor 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 168/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilm-fejlesztés, valamint animációs filmek 
forgatókönyveinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (EGRILAJOS2016) a 
bírálóbizottsági ajánlást elfogadja. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 

 8 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nem nyilvánított pályázókat – így az 
ÁPF III. fejezetének 15.3 pontja alapján kizárt pályázatok benyújtóit is – értesítse, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 
eredményéről szóló közleményt, 

 a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok 
esetében – az ÁPF II. 14.2.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-
ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

 a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. április 21-én kelt ajánlása  
 
 
3. MTVA-106/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati 

eljárás támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 495/2016. (V. 3.) számú döntése 
a RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a RADIOALLANDO2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és 
mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés  
2. melléklet: nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak 

való megfelelésről 
3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

3.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén 
3.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén 

4. melléklet: beszámoló űrlap 
5. melléklet: tételösszesítő 
 
 
4. MTVA-107/2016. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2016 pályázati 

eljárás támogatási szerződései és azok mellékletei formaszövegének elfogadása 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 496/2016. (V. 3.) számú döntése 
az EGRILAJOS2016 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződések és azok mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az EGRILAJOS2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződések és 
azok mellékleteinek formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződéseket és azok mellékleteit 8 munkanapon belül az 
Alap honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés regisztrált filmelőállító kedvezményezett esetében 
2. melléklet: támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében 
3. melléklet: de minimis nyilatkozat 
4. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

4.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén 
4.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén 

5. melléklet: beszámoló űrlap 
6. melléklet: tételösszesítő 
 
 
5. MTVA-108/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2015 pályázati 

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

A Médiatanács 497/2016. (V. 3.) számú döntése 
a TVALLANDO2015 pályázati eljárás lezárásáról 

 
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 eljárást 
(TVALLANDO2015) 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. 
 
 
6. MTVA-109/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Riotfilm Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 498/2016. (V. 3.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Riotfilm Kft. 

kérelméről 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1653/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2014) kedvezményezetté nyilvánított Riotfilm Kft. „LOVE” című, MA-
MACSKÁSSYGYULA2014-26/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a bemutatási határidő 
2017. július 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. 
 
 
7. MTVA-110/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben /A foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 499/2016. (V. 3.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-

KREATÍV Bt. 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 OMEGA-KREATÍV Bt. „Bab 
Berci és a tünkány vagy kicsoda” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2014-22/2014. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. július 30-ára, a beszámolási határidő 
2016. augusztus 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2016. december 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. 
 
 
8. MTVA-111/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 500/2016. (V. 3.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq 

Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1687/2013. (XII. 3.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
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pályázati eljárásban (HUSZÁRIKZOLTÁN2014) kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq 
Kft. „Paparazzi” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2014-14/2014. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
bemutatási határidő 2017. április 30-ára 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. 
 
 
9. 236/2016. A Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 11-
én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 501/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 

10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 14-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
március 10-én közzétett pályázati felhívás 1.10.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a 
TELEKOM BÉKÉS Kft. pályázót  
 

 a Pályázati Felhívás 2.5.2.1. pont i) pontja alapján a Formanyomtatvány II. 12. pontja 
tekintetében, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontjának mindenben megfelelő banki igazolás 
tekintetében. 

 
 
10. 239/2016. Az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 11-
én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 502/2016. (V. 3.) számú döntése 
az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 11-én benyújtott pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Hold Rádiós 
és Televíziós Reklám Kft. pályázót az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében arra vonatkozóan, hogy  
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 a pályázó a Formanyomtatvány VI. pontjában a tervezett költségeket és a tervezett 
bevételeket bemutató táblázatot a tervezett költségek és a tervezett bevételek 
összegét tekintve valamennyi számjegy kiírásával töltse ki,  

 a pályázó nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.5.4.2 pontja szerint a működés első 
három (3) teljes évére vonatkozó, a számviteli szabályoknak megfelelő 
eredménykimutatás-terveket, és mérlegterveket, valamint  

 a pályázó tegye meg megfelelően a Pályázati Felhívás 2.5.10.11. – 2.5.10.13. pontja 
szerinti nyilatkozatokat. 

 
A Médiatanács 503/2016. (V. 3.) számú döntése 

az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 11-én benyújtott pályázati ajánlatok 

alaki vizsgálata (Turul Média Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács a Turul Média Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) 
bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint megtagadja, tekintettel arra, 
hogy a pályázó 2016. április 11-én benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés 
a) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. a) és e) pontjai szerint alakilag érvénytelen. 
 
 
11. 240/2016. A Magyar Jazz Rádió Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz – Jazzy Rádió) kérelme 

a hatósági szerződés módosítása tekintetében 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 504/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Magyar Jazz Rádió Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz – Jazzy Rádió) kérelme a hatósági 

szerződés módosítása tekintetében 
 
A Médiatanács – a Magyar Jazz Rádió Kft. kérelmében foglaltaktól eltérően – az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint járul hozzá a médiaszolgáltató hatósági 
szerződése 5.5. pontjának módosításához.  
 
A Médiatanács nem járul hozzá a médiaszolgáltató magyar zenei műsorszámok fogalmának 
módosítására irányuló kérelméhez. 
 
A Médiatanács döntéséről az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
12. 242/2016. B. P. bejelentése az LP Média Kft. által üzemeltetett Hatoscsatornán 

2016. február 7-én sugárzott Tabuk, titkok, tények című műsorszámban 
elhangzottak miatt [az Smtv. 17. § (2) bekezdésének megsértése] – előzmény: 
134/2016. számú előterjesztés 

 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Dr. Koltay András szóbeli 
módosító javaslatot tett az előterjesztés döntésének a kiegészítésére. A módosító javaslat 
tárgyalását a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazattal 
támogatta. A módosító javaslat alapján a döntés a 2. ponttal az alábbiak szerint egészült ki: 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Hatoscsatornán 2016. február 7-én 
sugárzott Tabuk, titkok, tények című műsorszám közzétételével megsértette az Smtv. 17. § 
(2) bekezdését, ezért  
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2. az Mttv. 187. § (3) bekezdés c) pontja alapján az alábbi közlemény közzétételére 

kötelezi: 
 
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a 
Hatoscsatornát üzemeltető LP Média Kft. médiaszolgáltató a 2016. február 7-én sugárzott 
Tabuk, titkok, tények című műsorszám közzétételével megsértette a közösségek 
kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezést. A műsorszámban megszólaló vendég a 
kerekes székes mozgássérülteket rossz emberek „inkarnációiként” (újjászületéseként) írta le, 
és a nekik nyújtandó segítség megtagadására szólított fel. A műsorvezető az elhangzottakat 
nem utasította el, illetve azt alternatív vélemény felmutatásával nem ellenpontozta.” 
 
A közleményt a Médiaszolgáltató az internetes honlapjának nyitóoldalán, a határozat 
jogerőre emelkedésétől számított három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap 
megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig 
folyamatosan.  
 
Szintén köteles a közleményt a Médiaszolgáltató a Tabuk, titkok, tények című műsorszám 
(vagy a műsorszám időközbeni megszűnése esetén annak időpontjában közzétett más 
műsorszám) jelen határozat jogerőre emelkedése utáni első adásában közzétenni. 
 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a módosító 
javaslatnak megfelelően fogadta el az előterjesztésben foglaltakhoz képes módosult 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 505/2016. (V. 3.) számú döntése 
B. P. bejelentése az LP Média Kft. által üzemeltetett Hatoscsatornán 2016. február 7-én 

sugárzott Tabuk, titkok, tények című műsorszámban elhangzottak miatt [az Smtv. 17. § (2) 
bekezdésének megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Hatoscsatornán 2016. február 7-én 
sugárzott Tabuk, titkok, tények című műsorszám közzétételével megsértette az Smtv. 17. § 
(2) bekezdését, ezért  
 
1. az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 50 000 Ft bírsággal sújtja, valamint 

 
2. az Mttv. 187. § (3) bekezdés c) pontja alapján az alábbi közlemény közzétételére 

kötelezi: 
 
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a 
Hatoscsatornát üzemeltető LP Média Kft. médiaszolgáltató a 2016. február 7-én sugárzott 
Tabuk, titkok, tények című műsorszám közzétételével megsértette a közösségek 
kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezést. A műsorszámban megszólaló vendég a 
kerekes székes mozgássérülteket rossz emberek „inkarnációiként” (újjászületéseként) írta le, 
és a nekik nyújtandó segítség megtagadására szólított fel. A műsorvezető az elhangzottakat 
nem utasította el, illetve azt alternatív vélemény felmutatásával nem ellenpontozta.” 
 
A közleményt a Médiaszolgáltató az internetes honlapjának nyitóoldalán, a határozat 
jogerőre emelkedésétől számított három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap 
megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig 
folyamatosan.  
 
Szintén köteles a közleményt a Médiaszolgáltató a Tabuk, titkok, tények című műsorszám 
(vagy a műsorszám időközbeni megszűnése esetén annak időpontjában közzétett más 
műsorszám) jelen határozat jogerőre emelkedése utáni első adásában közzétenni. 
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3. A Médiatanács döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
 
 
13. 234/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. április 
2-án 14 óra 31 perc 45 másodperces kezdettel sugárzott „A tudomány hangjai” 
című műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 506/2016. (V. 3.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. április 2-án 14 óra 31 perc 45 
másodperes kezdettel sugárzott „A tudomány hangjai” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2016. április 2-án 14 óra 31 perc 45 másodperes kezdettel sugárzott 
„A tudomány hangjai” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
 
14. 235/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. 

december 12-én sugárzott Kalandor című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak megsértése] – előzmény: 110/2016. 
számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 507/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. december 12-én 

sugárzott Kalandor című műsorszám hatósági ellenőrzése 
 
I. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 

2015. december 12-én sugárzott Kalandor című műsorszám közzétételekor megsértette 
az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés 
ba) pontja alapján 50 000 Ft bírsággal sújtja. 

 
II. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató ugyanezen műsorszáma 

közzétételével nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat.  
 
 
15. 237/2016. A Médiatanács 1484/2015. (XI. 10.) és 1485/2015. (XI. 10.) számú 

határozatai visszavonása, valamint az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való 
Világ című műsorszám 2015. január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatban indult 
MN/3521/2015. és MN/3523/2015. sz. ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági 
lejárásokban újabb eljárási cselekmények végzése [előzmény: E-29/2015. sz. 
összefoglaló, 66/2015. sz. előterjesztés (1454-5/2015. üi. szám), 69/2015. sz. 
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előterjesztés (3521-3/2015. üi. szám), 70/2015. sz. előterjesztés (3523-3/2015. üi. 
szám), 545/2015. sz. előterjesztés (3521-9/2015. és 3523-9/2015. üi. számok)] 

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

A Médiatanács 508/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Médiatanács 1484/2015. (XI. 10.) és 1485/2015. (XI. 10.) számú határozatai visszavonása, 

valamint az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. 
január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. 

ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági eljárásokban újabb eljárási cselekmények végzése 
 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 114. § (1) bekezdése alapján az 1484/2015. (XI. 10.) számú 
határozatát visszavonja. 
 

A Médiatanács 509/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Médiatanács 1484/2015. (XI. 10.) és 1485/2015. (XI. 10.) számú határozatai visszavonása, 

valamint az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. 
január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. 

ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági eljárásokban újabb eljárási cselekmények végzése 
 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 114. § (1) bekezdése alapján az 1485/2015. (XI. 10.) számú 
határozatát visszavonja. 
 

A Médiatanács 510/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Médiatanács 1484/2015. (XI. 10.) és 1485/2015. (XI. 10.) számú határozatai visszavonása, 

valamint az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. 
január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. 

ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági eljárásokban újabb eljárási cselekmények végzése 
 
A Médiatanács a tényállás tisztázása, ennek keretében a jogutódlás esetleges 
bekövetkezése megállapítása érdekében nyilatkozattételre kötelezi a Cable Channels SA-t a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
146. §-a, a 155. § (3) bekezdése és a 176. §-a alapján az MN/3521/2015. ügyiratszámon 
folyamatban lévő hatósági eljárásban. 
 

A Médiatanács 511/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Médiatanács 1484/2015. (XI. 10.) és 1485/2015. (XI. 10.) számú határozatai visszavonása, 

valamint az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. 
január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. 

ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági eljárásokban újabb eljárási cselekmények végzése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglalt végzéstervezet elfogadásával, a tényállás 
tisztázása, ennek keretében a jogutódlás esetleges bekövetkezése megállapítása érdekében 
nyilatkozattételre hívja fel a CLT-UFA SA-t a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 146. §-a és a 176. §-a alapján az 
MN/3521/2015. ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági eljárásban. 
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A Médiatanács 512/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Médiatanács 1484/2015. (XI. 10.) és 1485/2015. (XI. 10.) számú határozatai visszavonása, 

valamint az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. 
január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. 

ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági eljárásokban újabb eljárási cselekmények végzése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglalt végzéstervezet elfogadásával, a tényállás 
tisztázása, ennek keretében a jogutódlás esetleges bekövetkezése megállapítása érdekében 
nyilatkozattételre kötelezi a Cable Channels SA-t a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 146. §-a, a 155. § (3) bekezdése 
és a 176. §-a alapján az MN/3523/2015. ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági 
eljárásban. 
 

A Médiatanács 513/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Médiatanács 1484/2015. (XI. 10.) és 1485/2015. (XI. 10.) számú határozatai visszavonása, 

valamint az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. 
január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. 

ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági eljárásokban újabb eljárási cselekmények végzése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglalt végzéstervezet elfogadásával, a tényállás 
tisztázása, ennek keretében a jogutódlás esetleges bekövetkezése megállapítása érdekében 
nyilatkozattételre hívja fel a CLT-UFA SA-t a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 146. §-a és a 176. §-a alapján az 
MN/3523/2015. ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági eljárásban. 
 

A Médiatanács 514/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Médiatanács 1484/2015. (XI. 10.) és 1485/2015. (XI. 10.) számú határozatai visszavonása, 

valamint az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. 
január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. 

ügyiratszámon folyamatban lévő hatósági eljárásokban újabb eljárási cselekmények végzése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglalt végzéstervezet elfogadásával, a tényállás 
tisztázása, ennek keretében a jogutódlás esetleges bekövetkezése megállapítása érdekében 
nemzetközi jogsegélyre kéri fel a luxemburgi médiahatóságot a Ket. 26. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján az MN/3521/2015. és MN/3523/2015. ügyiratszámon folyamatban lévő 
hatósági eljárásban. 
 
 
16. 238/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által benyújtott kérelem a 

Munkaügyek című sorozat 6. évadja 24 epizódjának előzetes klasszifikációja iránt 
[Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

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

A Médiatanács 515/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által benyújtott kérelem a Munkaügyek című sorozat 

6. évadja 24 epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdésének c) pontja alapján megszünteti a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által a Munkaügyek című sorozat 6. évadja 24 epizódjának 
előzetes korhatár-besorolása iránt benyújtott kérelem alapján indult hatósági eljárást. 
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17. 241/2016. D. T. bejelentése a Lánchíd Rádió 2016. április 21-én sugárzott Lecsó 

című műsorszámában elhangzottak miatt [az Smtv. 17. § (1) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

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

A Médiatanács 516/2016. (V. 3.) számú döntése 
D. T. bejelentése a Lánchíd Rádió 2016. április 21-én sugárzott Lecsó című műsorszámában 

elhangzottak miatt [az Smtv. 17. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást D. T. bejelentése alapján, és e döntéséről az Mttv. 
145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
18. T-28/2016. A Médiatanács 406/2016. (IV. 5.) számú döntésének módosítása 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 517/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Médiatanács 406/2016. (IV. 5.) számú döntésének módosításáról 

 
A Médiatanács a 406/2016. (IV. 5.) számú döntését az alábbiak szerint módosítja (a 
módosított rész aláhúzással kiemelve): 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 13. Jameson CineFest 

Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A Médiatanács együttműködés keretében 
képviselteti magát a fesztivál díjátadóján, valamint felkérés esetén szakmai kerekasztal-
beszélgetésen.  

 
2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel a rövidfilm, az „Újhullám” - 

legjobb magyar kisjátékfilm és animációs film kategóriában győztes alkotásoknak, a díj 
összege kategóriánként 1 000 000 Ft, összesen 3 000 000 Ft. Az összeg 
felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 
 
19. T-29/2016. A Médiatanács közreműködése a Budapest Nemzetközi 

Dokumentumfilm Fesztiválon (2016. szeptember 24. - október 2.) 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 518/2016. (V. 3.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon  

(2016. szeptember 24-október 2.) 
 

1. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti magát a Budapest Nemzetközi 
Dokumentumfilm Fesztivál díjátadóján, valamint felkérés esetén szakmai kerekasztal-
beszélgetésen. 

 

file:///C:/Users/sipkane/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Eloterjesztesek/2016/t-028.pdf
file:///C:/Users/sipkane/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Eloterjesztesek/2016/t-029.pdf
file:///C:/Users/sipkane/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Eloterjesztesek/2016/t-029.pdf


19 

2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel mindösszesen 2 393 000 Ft 
összegben az alábbi kategóriákban és értékekben: 

 
Fődíj-Első szekció 1 500 EUR 466 226 Ft 
Közönségdíj 1 000 EUR 310 818 Ft 
Fődíj-Kettes szekció 1 500 EUR 466 226 Ft 
Fődíj Hármas szekció 1 500 EUR 466 226 Ft 
Különdíj 1 200 EUR 372 981 Ft 
Rövidfilm Szekció Fődíj 1 000 EUR 310 818 Ft 
Összesen 7 700 EUR 2 393 000 Ft 

 
Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 

 
 
20. E-22/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács 

határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
21. E-23/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. április hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
22. E-24/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. április hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
23. E-25/2016. A Média- és Hírközlési Biztos 2016. I. negyedévi beszámolója a 

médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
 
Dr. Kastory Edina ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14:07 órakor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. május 6. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 Dr. Koltay András s. k. Dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


