
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. május 24-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-10 pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-10. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-10. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-10. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-10. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-10. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-10. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-10. pontoknál/ 
dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-10. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-10. pontoknál/ 

dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-10. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-5. pontoknál/ 
dr. Lipták Eszter bírálóbizottsági tag /1. pontnál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 05 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. A napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztató 
napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazata 
mellett az 554/2016. (V. 24.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette 
napirendre: 
 
MTVA-122/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati eljárás első 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-123/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati eljárás 
támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-119/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2015 pályázati 
eljárás lezárása 
MTVA-120/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Határainkon Túl Élő Magyarságért Alapítvány kérelme 
MTVA-121/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. áprilisi pénzügyi 
jelentése 
260/2016. A Médiatanács által az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2016. január 14-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes AURIS MÉDIA Kft.-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési (szerződésmódosítási) eljárás lezárása 
261/2016. A Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 
262/2016. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Eger 91,8 MHz + Gyöngyös 102,2 MHz + 
Hatvan 94,0 MHz és Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz) Mttv. 
64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 
263/2016. A Filmvarázs Stúdió Kft. (5200 Törökszentmiklós, Somogyi Béla u. 79.) 
médiaszolgáltató T1TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
médiaszolgáltatásának (vételkörzet: Törökszentmiklós) közösségi médiaszolgáltatásként 
való Médiatanács általi elismerése tárgyú 359/2016. (III. 22.) számú határozat kijavítása 
elírás miatt 
264/2016. Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány médiaszolgáltató 
Szentgál Televízió helyi közösségi médiaszolgáltatásának a UPC Magyarország Kft. általi 
terjesztésével kapcsolatos jogvita 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-122/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati 

eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Dr. Lipták Eszter ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kocsis Noémi és dr. Karas Monika 
hozzászóltak. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 555/2016. (V. 24.) számú döntése 
a TVALLANDO2016 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat 
kizárja: 
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iktatószám: MA- 

TVALLANDO 
2016-…./2016. 

a pályázó neve az állandó műsor címe 

3 O2 TV Kft. Híradó 

14 Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár Kalocsai híradó 

25 Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Publikum 

44 LP Média Kft. Híradó a Hatoson 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a „hírműsor” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 3.603.500 Ft-ból 2.673.450 Ft, illetve a „kulturális 
magazin” műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 3.630.000 Ft 
átcsoportosításával – 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 
2016-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

6 SÁGHY-SAT Kft. 
Városi Televízió  

Bóly 
Napjaink/Közéleti  

magazin 
közéleti  
magazin 

3 180 000 

11 
Centrum Televízió  

Kft. 
TV10 Közélet Kőbányán 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

13 ARCHIMEDIA Kft. Promontor TV 
Magazin2 /  

Kalendárium 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

19 Magyar Ferenc 
Komló és Térsége  

Televízió 
7 Nap 

közéleti  
magazin 

3 180 000 

21 CITY TV Kft. CITY TV 
MIT HOL  

HOGYAN? 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

31 Pengő Ferenc Karcag Televízió Nagykunsági Krónika 
közéleti  
magazin 

2 738 450 

35 
Füzesabonyi Városi  
Televíziózást Segítő  

Nonprofit Kft. 

Városi Televízió  
Füzesabony 

Heti Krónika 
közéleti  
magazin 

3 099 000 

36 
Dede Zsoltné Sári  

Andrea 
Pércsi TV Pércsi Tükör 

közéleti  
magazin 

2 366 000 

38 DIGART-M Kft. Szentes Televízió Térségünk 
közéleti  
magazin 

2 880 000 

39 

Püspökladányi  
Tájékoztató és  
Közművelődési  

Központ, Könyvtár,  
Múzeum 

Ladány Televízió Egy hét 
közéleti  
magazin 

2 630 000 

43 
PART-OLDALAK  
Kulturális Egylet 

Dunaföldvár TV Földvár Mozaik 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

11 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 32.553.450 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
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 
2016-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

9 
Szombathelyi  
Médiaközpont  

Szombathelyi  
Televízió 

Híradó hírműsor 10 192 500 
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Nonprofit Kft. 

17 XEROPRESS Bt. Körös Televízió Szarvasi Híradó hírműsor 8 164 000 

26 
VÁROS-KÉP  

NONPROFIT KFT. 
Nyíregyházi  

Televízió 
Híradó hírműsor 10 200 000 

29 
Békéscsabai  

Médiacentrum Kft. 
7.Tv Híradó hírműsor 10 440 000 

34 
Somogy Társadalmi  
Felemelkedéséért  

Nonprofit KFT. 
Somogy TV Híradó hírműsor 10 200 000 

40 
Szegedi Rendezvény- és  

Médiaközpont  
Nonprofit Kft. 

Városi TV Szeged Szegedi Hírek hírműsor 10 200 000 

6 db „hírműsor” kategóriában összesen: 59.396.500 Ft 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
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 
2016-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

5 
Debrecen Városi  

Televízió Kft. 
Debrecen Televízió 

Debreceni  
Színképek 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

7 
Halasi Média és Kultúra  

Nonprofit Kft. 
Halas TV Kultúrkép 

kulturális  
magazin 

1 880 000 

20 Baja Marketing Kft. Bajai Televízió Bajai Kultúra 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

30 
Békéscsabai  

Médiacentrum Kft. 
7.Tv Művészbejáró 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

33 
Somogy Társadalmi  
Felemelkedéséért  

Nonprofit KFT. 
Somogy TV Mottó 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

46 LP Média Kft.  "hatoscsatorna" Nagykörút 
kulturális  
magazin 

1 920 000 

6 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 12.120.000 Ft 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

1 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös Televízió Körkép 
közéleti  
magazin 

2 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió Csornai Műsor 
közéleti  
magazin 

16 Baranya Televízió Kft. Baranya Televízió Publikum 
közéleti  
magazin 

37 
Dede Zsoltné  
Sári Andrea 

KÉK-KÁLLÓ TV  
Derecske 

Derecskei Krónika 
közéleti  
magazin 

 
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
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készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

4 
Makói Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Makói Városi TV Híradó hírműsor 

23 
Soproni Kommunikációs  

Központ Kft. 
Sopron Televízió Híradó hírműsor 

28 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

Túri Hírmondó hírműsor 

 
7. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
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 
2016-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó műsor  

típusa 

15 
ACTOR  

INFORMATIKA ÉS  
NYOMDA KFT. 

PontTV Híd közéleti magazin 

22 MÉDIA CSELE Bt. Csele TV 
Dunavölgye  

Magazin 
közéleti magazin 

32 Csoboth Zoltán Városi TV Mohács Hétközben közéleti magazin 

45 Trial Média Kft. Balaton Televízió Balaton Magazin közéleti magazin 

 
8. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

8 "CSABA TV" Kft. CSABA TV Híradó hírműsor 

10 
Zalaegerszegi Televízió  

és Rádió Kft. 
Zalaegerszegi  

Televízió 
Híradó hírműsor 

12 
Ceglédi TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Ceglédi Városi  

Televízió 
Híradó hírműsor 

18 
Szerdahelyi József Nonprofit  

Kft. 
Vásárhelyi Televízió Híradó hírműsor 

24 "KÖLCSEY" Nonprofit Kft. Kölcsey Televízió Híradó hírműsor 

41 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió Híradó hírműsor 

42 
Bonum TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
BonumTV Hírek hírműsor 

 
9. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
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bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

27 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

ARTkultúra kulturális magazin 

 
10. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójának „hírműsor” kategóriájában kiosztható keretösszegét 930.050 Ft-tal 
megnöveli.  
 
11. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) első 
fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és az első fordulót lezárja. 
 
12. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a TVALLANDO2016 és a 
RADIOALLANDO2016 pályázati felhívások 2.2.2. pontjainak – az előterjesztés melléklete 
szerinti – módosítását.  
 
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) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

f) 3 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a 
TVALLANDO2016 és a RADIOALLANDO2016 pályázati felhívások 
csatolmánykezelésének módosításáról szóló közleményt. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. május 18-án kelt ajánlása 
 
 
2. MTVA-123/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati 

eljárás támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
 
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: 
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A Médiatanács 556/2016. (V. 24.) számú döntése 
a TVALLANDO2016 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés 

és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a TVALLANDO2016 
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 
 
 
3. MTVA-119/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2015 

pályázati eljárás lezárása 
 
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 557/2016. (V. 24.) számú döntése 
a NEMESKÜRTYISTVÁN2015 pályázati eljárás lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1527/2015. (XI. 24.) számú 
döntésével az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő XX. századi történelmi 
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2015 
pályázati eljárást 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. 
 
 
4. MTVA-120/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Határainkon Túl Élő Magyarságért 
Alapítvány 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 558/2016. (V. 24.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Határainkon Túl 

Élő Magyarságért Alapítvány kérelméről 
 



8 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2014) kedvezményezetté nyilvánított Határainkon Túl Élő 
Magyarságért Alapítvány „Gyöngy a sárban” című, MA-EMBERJUDIT2014-78/2014. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a beszámolási határidő 2016. június 15-ére történő módosításához, 
azzal, hogy 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. 
 
 
5. MTVA-121/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. áprilisi 

pénzügyi jelentése 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul 
vett. 
 
 
6. 260/2016. A Médiatanács által az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. január 14-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes AURIS MÉDIA Kft.-vel szemben 
megindított hatósági szerződéskötési (szerződésmódosítási) 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 559/2016. (V. 24.) számú döntése 
a Médiatanács által az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. január 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes AURIS MÉDIA Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 
(szerződésmódosítási) eljárás lezárása 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. január 14-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban 455/2016. (IV. 19.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az AURIS MÉDIA Kft. – az Mttv. 63. § (1) 
bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint kezdeményezi az AURIS MÉDIA Kft. Tiszafüred 88,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultsága vonatkozásában megkötött hatósági szerződés 
módosítását. 
 
Tekintettel arra, hogy az AURIS MÉDIA Kft. az Abádszalók 89,2 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására a Tiszafüred 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságának vételkörzet-bővítésére irányulóan nyújtotta be nyertes pályázati ajánlatát, a 
Médiatanács az Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján engedélyezi a médiaszolgáltató 
vételkörzet-bővítését. 
 
A hatósági szerződéskötési eljárás ennek megfelelően a Tiszafüred 88,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződés módosítására irányul. 
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7. 261/2016. A Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 
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 560/2016. (V. 24.) számú döntése 
a Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása tárgyában 

 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján 

és hirdetményi úton 2015. június 11-én közzétett, az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes. 
 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy az 
Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárás nyertese 
 

a Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázó. 
 
3. A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Zrt. Orosháza 88,6 MHz rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi 
médiaszolgáltatásként ismeri el. 
 

4. A Médiatanács az Mttv. 59. § (3) d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.9.1. l) pontja 
szerint megállapítja, hogy Tuska Milán e.v. pályázó pályázati ajánlata tartalmilag 
érvénytelen. 
 

5. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Magyar 
Katolikus Rádió Zrt. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági 
szerződéskötési eljárást. 
 

6. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
 
8. 262/2016. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Eger 91,8 MHz + Gyöngyös 102,2 

MHz + Hatvan 94,0 MHz és Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 
MHz) Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 

 
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 561/2016. (V. 24.) számú döntése 
a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Eger 91,8 MHz + Gyöngyös 102,2 MHz + Hatvan 94,0 

MHz és Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz) Mttv. 64. § (4) 
bekezdése szerinti kérelme 

 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján a mellékelt hatósági 
szerződésmódosításban foglaltak szerint, 2016. június 1. napjával engedélyezi a Magyar 
Katolikus Rádió Alapítvány Eger 91,8 MHz + Gyöngyös 102,2 MHz + Hatvan 94,0 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságának a Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + Sátoraljaújhely 
90,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-bővítését, és ehhez 
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kapcsolódóan hozzájárul a médiaszolgáltató hatósági szerződésének egységes 
szerkezetben történő módosításához az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
 

A Médiatanács 562/2016. (V. 24.) számú döntése 
a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Eger 91,8 MHz + Gyöngyös 102,2 MHz + Hatvan 94,0 

MHz és Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz) Mttv. 64. § (4) 
bekezdése szerinti kérelme 

 
A Médiatanács 561/2016. (V. 24.) sz. döntésére tekintettel kezdeményezi a Hegyalja Média 
Kft. Tokaj 101,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági 
szerződésének módosítását, a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás vételkörzetének 
módosulása okán. 
 
 
9. 263/2016. A Filmvarázs Stúdió Kft. (5200 Törökszentmiklós, Somogyi Béla u. 79.) 

médiaszolgáltató T1TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
médiaszolgáltatásának (vételkörzet: Törökszentmiklós) közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerése tárgyú 359/2016. (III. 22.) 
számú határozat kijavítása elírás miatt 

 
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 563/2016. (V. 24.) számú döntése 

a Filmvarázs Stúdió Kft. (5200 Törökszentmiklós, Somogyi Béla u. 79.) médiaszolgáltató 
T1TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatásának 

(vételkörzet: Törökszentmiklós) közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi 
elismerése tárgyú 359/2016. (III. 22.) számú határozat kijavítása elírás miatt tárgyában 

 
A Médiatanács 359/2016. (III. 22.) számú hatósági határozata rendelkező részének v) 
pontját elírás miatt, a Ket. 81/A. § (1) és (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően 
– a T1TV állandó megnevezésű közösségi jellegű médiaszolgáltatás Hivatal által 
nyilvántartott adatait egységes szerkezetben tartalmazó – végzésével kijavítja. 
 
 
10. 264/2016. Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány 

médiaszolgáltató Szentgál Televízió helyi közösségi médiaszolgáltatásának a UPC 
Magyarország Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvita 

 
Aranyosné dr. Börcs Janka előterjesztő az előterjesztés visszavonását indítványozta, melyet 
a Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú szavazási aránnyal támogatott. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 35 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. május 26. 
 
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 


