
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. június 7-én (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. 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. Pap Szilvia főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /15-20. pontoknál/ 

dr. Kossuth László főosztályvezető-helyettes /1-20. pontoknál/ 
Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-20. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-20. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter médiatanács titkárság jogi munkatárs /1-20. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-9. pontoknál/ 
Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1-2. pontoknál/ 

Vas Imre üzemeltetési igazgató /1-2. pontoknál/ 
Gyurity Monika bírálóbizottsági elnök /1-3. pontoknál/ 
Orosz Dénes bírálóbizottsági elnök /1-4. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 05 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékozatók napirendre vételét szavazásra bocsátotta. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett 604/2016. (VI. 7.) számon az alábbi 
előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-132/2016. „Az MTVA által támogatott közszolgálati audiovizuális 
médiaszolgáltatásokhoz szükséges, egy HD csatorna műsorszórása DVB-T rendszerben, a 
magyarországi országos digitális földfelszíni műsorszóró hálózaton” tárgyú, az M5 
indításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindítása 
MTVA-133/2016. „Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának eljuttatása a 
nézőkhöz digitális műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) felhasználásával” tárgyú, az 
M5 indításához kapcsolódó 6561/2014 számú szerződés módosítása 
MTVA-134/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati 
eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-135/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás első 
fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-136/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016, 
EMBERJUDIT2016 és a MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárások támogatási 
szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-137/2016. Pályázati felhívás kibocsátása a Médiatanács által már támogatásban 
részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai 
gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-
filmekké történő alakításának támogatására (DARGAYATTILA2016) 
MTVA-138/2016. Pályázati felhívás kibocsátása a magyar vonatkozású, váratlanul 
bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási 
munkálatainak vissza nem térítendő támogatására (ESCHERKÁROLY2016) 
MTVA-139/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárás 
lezárása 
MTVA-140/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás harmadik 
fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület, valamint a 
Mediorix Bt. méltányossági kérelme 
288/2016. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Kontakt 
Rádió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest-
Terézváros 87,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján 
289/2016. A Csongrád TV Kft. (korábbi elnevezése: Donka-F Kft.) bejelentése a Csongrád 
49. csatornán (Csongrád Televízió) fennálló médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
290/2016. A Mambó Rádió Kft. (Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Villány 
100,9 MHz tekintetében 
291/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívásra 2016. május 9-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
292/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme a 
Kiskunfélegyháza 89,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján megkötött ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés módosítására 
286/2016. A Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló Sláger! 
című műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei és 18-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának megsértése] – előzmény: 
201/2016. számú előterjesztés 
287/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 14-én és 19-én 
sugárzott Morning Show című műsorszámok korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 153/2016. 
számú előterjesztés 
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T-33/2016. Dr. F. M. ügyvéd által képviselt Cosmo Média Kft. – a Pest Megye Lapja című 
sajtótermék ügyében, a Hivatal CE/5337-4/2016. számú határozata ellen benyújtott – 
fellebbezése kapcsán megindult másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 
T-34/2016. A Médiatanács közreműködése a XVI. Lakiteleki Filmszemlén (2016. október 11-
13.) 
E-28/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. május hónapban 
E-29/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. május hónapban 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-132/2016. „Az MTVA által támogatott közszolgálati audiovizuális 
médiaszolgáltatásokhoz szükséges, egy HD csatorna műsorszórása DVB-T 
rendszerben, a magyarországi országos digitális földfelszíni műsorszóró 
hálózaton” tárgyú, az M5 indításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindítása 

 
Az Alap részéről Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 605/2016. (VI. 7.) számú döntése 
„Az MTVA által támogatott közszolgálati audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz szükséges, 
egy HD csatorna műsorszórása DVB-T rendszerben, a magyarországi országos digitális 
földfelszíni műsorszóró hálózaton” tárgyú, az M5 indításához kapcsolódó közbeszerzési 

eljárás elindításáról és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a tárgyalások 
lefolytatásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztésben 
foglalt közbeszerzési eljárás elindítását. 
 
 
2. MTVA-133/2016. „Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának 

eljuttatása a nézőkhöz digitális műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) 
felhasználásával” tárgyú, az M5 indításához kapcsolódó 6561/2014 számú 
szerződés módosítása 

 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 606/2016. (VI. 7.) számú döntése 
„Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának eljuttatása a nézőkhöz digitális 
műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) felhasználásával” tárgyú, az M5 indításához 

kapcsolódó Felhasználási szerződés módosítására irányuló tárgyalások lefolytatásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztésben 
foglalt Felhasználási szerződés módosítására irányuló tárgyalások lefolytatását. 
 
 
3. MTVA-134/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 

pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Gyurity Monika ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika és dr. Kollarik 
Tamás kérdésére. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 607/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 
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indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám:  

MA- 
KOLLÁNYI  
ÁGOSTON 

2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat/rövid  

sorozat  
(epizód) 

a rendező  
neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

1 
FOCUS Media  

Center Kft. 

Magyar szentek  
és boldogok.  

Szent  
uralkodónők 

önálló 
Jankovics  

Marcell 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 000 000 

3 
Természetfilm.hu  

Egyesület 

Papagáj  
expedíció  

Amazóniában 
önálló 

Molnár  
Attila Dávid 

AMC Networks  
Central Europe  

Kft.  
7 050 000 

4 KVINT-ART Kft. 
Kalandozások a  

világjáró  
nagypapával  

rövid sorozat  
(16) 

Lerner  
János 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 750 000 

5 
NAGY Szolgáltató  
és Kereskedelmi  

Kft. 

Rendszerváltó  
MDF 

önálló 
Csallóközi  

Zoltán 
Echo Hungária TV Zrt. 6 900 000 

7 
FILMSZEM Stúdió  

Kkt. 

Gravitáció,  
avagy a kötődés  

természete 
önálló 

Szekeres  
Csaba 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 956 475 

8 Studio Nova Srl. 
Mentés másként  

- Kastélyok  
Erdélyben 

önálló 
Novák Péter  

Sámuel 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 000 000 

9 
Becsengetünk  
Produkció Kft. 

Magyar  
vadászkultúra  

története 
önálló 

Tiszeker  
Dániel 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 960 000 

10 CINECOM Bt. 
A karcagi  

cigányteleptől a  
rákkutatásig 

önálló 
Hevér  
Zoltán 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 500 000 

13 
TITÁNIA- 

MASTER PRO  
Kft. 

Magyarok a  
Holdon 

önálló 
Vereckei  

Zsolt 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 900 000 

18 FP Films Kft. Bűnösök kora sorozat (6) 
Lóth  

Balázs 
Echo Hungária  

TV Zrt. 
12 000 000 

20 iamnewhere Kft. Rend a lelke önálló 
Szőcs  
Petra 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 000 000 

11 db a megítélt támogatás összesen: 97.016.475 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 
iktatószám: MA- 

KOLLÁNYI  
ÁGOSTON 

2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat/rövid  

sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

2 
Természetfilm.hu  

Egyesület 
A Magyar Föld önálló Kővári Gábor 

AMC Networks  
Central Europe Kft.  

6 

BÓDVA-VÖLGYI  
STUDIÓ  
(BODVA  

STUDIO s.r.o.) 

HOMONNAI  
KÖRKÉP 

önálló T. Nagy Imre 
Duna Médiaszolgál- 
tató Nonprofit Zrt. 

11 

Debreceni  
Mozgóképkultúra  

Alapítvány 
 

Letűnt kultúrák  
nyomában 

önálló Vojtkó Ferenc 
Echo Hungária  

TV Zrt. 

12 Filmdzsungel Kft. 
Akcióban a természet  

őrzői 
sorozat (8) Mwajas Krisztina 

AMC Networks  
Central Europe Kft.  

15 AZT-Media Kft. A tiltott absztrakt önálló Bánki Ákos 
Duna Médiaszolgál- 
tató Nonprofit Zrt. 

19 
Pannónia  
Alapítvány  

Élni kell benne, nem  
ápolni 

önálló Mohácsi Huba 
Duna Médiaszolgál- 
tató Nonprofit Zrt. 
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(Pannon RTV) 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 
iktatószám: MA- 

KOLLÁNYI  
ÁGOSTON 

2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat/rövid  

sorozat (epizód) 
a rendező neve 

az első bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

14 

ROMA  
PRODUKCIÓS  

IRODA  
ALAPÍTVÁNY 

Az 56-os forradalom  
roma hősei 

önálló 
Dömötör  

Péter 
Hír TV Zrt. 

16 Berta Enikő RoboCup önálló 
Berta  
Enikő 

AMC Networks  
Central Europe Kft.  

17 
KRÓNIKA  

FILMALAPÍTVÁNY 
PARADICSOM ÉS  

POKOL 
önálló 

Moldoványi  
Judit 

Szolnok TV Zrt. 

21 
Meritum Arts  

Management Kft. 
Száguldó legendák 

rövid sorozat  
(8) 

Dömötör  
Tamás 

AMC Networks  
Central Europe Kft.  

 
4.  
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) első fordulójában fennmaradó 2.983.525 Ft-tal az eljárás 
második fordulójában kiosztható keretösszeget növeli. 
 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) 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 

 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 

 8 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nem nyilvánított pályázókat értesítse,  

 5 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás első 
fordulójának eredményéről, és a második fordulóban rendelkezésre álló 
keretösszegről szóló közleményt, 

 a 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, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. május 30-án kelt ajánlása 
 
 
4. MTVA-135/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Orosz Dénes ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 608/2016. (VI. 7.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) első 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-EMBER 
JUDIT2016- 

…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező  
neve 

az első bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

1 Zengo Kft. Minden időben önálló 
Vincze  
Attila 

AMC Networks  
Central Europe Kft. 

4 000 000 

2 Filmdzsungel Kft. A Sapkás... önálló 
Stodulka  

Péter 
AMC Networks  

Central Europe Kft. 
8 499 750 

3 
Cinema Filmműhely  
Társulat - Cinemart  

Kft. 

Fohász a déli  
végeken 

önálló 
Fejős  
Csilla 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
5 025 000 

4 StudioVino Kft. Polgár Judit 40 önálló 
Szabó  
Imre 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 200 000 

7 Vox Trade Zrt. "Bábok világa" önálló 
Kende  
Júlia 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 975 000 

9 Bulb Cinema Kft. Kilenc hónap háború önálló 
Csuja  
László 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 980 000 

11 
DOKUART  

Művészeti Bt. 
Itt-Hon és Ott-Hon önálló 

Sós  
Ágnes 

AMC Networks  
Central Europe Kft. 

7 800 000 

12 Éclipse Film Kft. Marisom önálló 
Tuza-Ritter  
Bernadett 

ATV Zrt. 8 000 000 

15 Halluci-Nation Kft. 

Nyertesek -  
dokumentumfilm a  

magyar  
paralimpikonokról 

önálló 
Topolánszky  
Tamás Yvan 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
8 000 000 

16 B&L Line Kft. Makk Károly portré önálló Káel Csaba 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

7 500 000 

18 Other Films Bt. Eszter lánca önálló Varga Ágota 
AMC Networks  

Central Europe Kft. 
8 500 000 

19 
Speak Easy Project  

Bt. 
Menjek/Maradjak:  

Édes otthon 
önálló 

Imre Loránd  
Balázs 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
4 288 750 

20 
Filmfabriq  

Produkciós Kft. 
Három tánc önálló 

Halász  
Glória 

Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

4 500 000 

21 iamnewhere Kft. Gettó balboa önálló 
Bogdán  
Árpád 

Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

7 500 000 

22 Campfilm Kft. A másik és az én önálló Kis Anna 
AMC Networks  

Central Europe Kft. 
8 504 000 

25 
COLLOC  

Productions Kft. 

Egy saját mondat  
nyomában -  

Krasznahorkai  
László világai 

önálló Breier Ádám 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

6 980 000 

16 db a megítélt támogatás összesen: 109.252.500 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat 
forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám:  
MA-EMBER 
JUDIT2016- 

…/2016. 

a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 
önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

5 
Ametist-Művészeti  

Kft. 
Osztálytalálkozó önálló Ujvári Csaba 

Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

6 CINECOM Bt. 
Az 1956-os forradalom  

anatómiája II. rész 
(a megtorlás) 

önálló Ordódy György 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

8 
Dunatáj  

Alapítvány 
Rezonanciák sorozat (2) Zsigmond Dezső HírTv Zrt. 

10 
Debreceni  

Mozgóképkultúra  
Alapítvány 

Csodálattal és hálával önálló Széles Tamás 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

13 
Art Vision Stúdió  

Kft. 

Egy hidegháborús  
vallomás a - A  

Securitate-ügynök  
kitálal 

önálló Szőczi Árpád 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

14 
MONTAGE- 
VIDEO Kkt. 

Migrációs "árvák" önálló Tényi István ATV Zrt. 

17 TV COM Kft. A Szindra önálló Csukás Sándor 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

23 
TISZApART  
Média Kft. 

Valóra vált álmok önálló Farkas György 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

24 
Riotfilm P 

rodukciós Kft. 
Népek dalai sorozat (2) 

Akar Péter,  
Szimler Bálint 

AMC Networks  
Central Europe Kft. 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatot tartalmi ok 
miatt nem részesíti támogatásban: 
 
 

iktatószám:  
MA-EMBER  
JUDIT2016- 

…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

26 DDK Produkciós Kft. AKTÍVAN önálló Vincze Zoltán 
AMC Networks  

Central Europe Kft. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) első fordulójában fennmaradó 747.500 Ft-tal az eljárás második 
fordulójában kiosztható keretösszeget növeli. 
 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) 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 

 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 

 8 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nem nyilvánított pályázókat értesítse, 

 5 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 
első fordulójának eredményéről és a második fordulóban rendelkezésre álló 
keretösszegről szóló közleményt, 
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 a 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, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. május 31-én kelt ajánlása 
 
 
5. MTVA-136/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016, 

EMBERJUDIT2016 és a MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárások támogatási 
szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása  

 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas 
Monika kérdésére. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 609/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2016, az EMBERJUDIT2016 és a MACSKÁSSYGYULA2016 

pályázati eljárások kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződések és mellékletei 
formaszövegének elfogadásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a 
KOLLÁNYIÁGOSTON2016, az EMBERJUDIT2016 és a MACSKÁSSYGYULA2016 
pályázati eljárásokban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződések 
és mellékletei formaszövegeit a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződéseket és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés filmelőállító kedvezményezett esetében 

KOLLÁNYIÁGOSTON2016, EMBERJUDIT2016, MACSKÁSSYGYULA2016 
2. melléklet: támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében 

KOLLÁNYIÁGOSTON2016, EMBERJUDIT2016, MACSKÁSSYGYULA2016 
3. melléklet: támogatási szerződés önálló határon túli kedvezményezett esetében 

KOLLÁNYIÁGOSTON2016, EMBERJUDIT2016, MACSKÁSSYGYULA2016 
4. melléklet: KOLLÁNYIÁGOSTON2016 támogatási szerződés mellékletei: 

Nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való 
megfelelésről 
Könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

- egyéni könyvvizsgáló esetén 
- könyvvizsgáló társaság esetén 

Beszámoló űrlap 
Költségösszesítő 
Tételösszesítő 

 
5. melléklet: EMBERJUDIT2016 támogatási szerződés mellékletei: 

Nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való 
megfelelésről 
Könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

- egyéni könyvvizsgáló esetén 
- könyvvizsgáló társaság esetén 

Beszámoló űrlap 
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Költségösszesítő 
Tételösszesítő 

 
6. melléklet: MACSKÁSSYGYULA2016 támogatási szerződés mellékletei: 

Nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való 
megfelelésről 
Könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

- egyéni könyvvizsgáló esetén 
- könyvvizsgáló társaság esetén 

Beszámoló űrlap 
Költségösszesítő 
Tételösszesítő 

 
 
6. MTVA-137/2016. Pályázati felhívás kibocsátása a Médiatanács által már 

támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes 
sorozatok egész estés animációs TV-filmekké történő alakításának támogatására 
(DARGAYATTILA2016) 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 610/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a Médiatanács által már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú 

animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes 
sorozatok egész estés animációs TV-filmekké történő alakításának támogatására vonatkozó 

DARGAYATTILA2016 pályázati felhívás kibocsátásáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az általa már 
támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok 
további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés 
animációs TV-filmekké történő alakításának támogatására vonatkozó DARGAYATTILA2016 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 8 munkanapon belül honlapján tegye közzé a 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 
 
a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 
– szinopszis és pályázati kérelem űrlap 
– részletes produkciós költségvetés 
– kötelespéldány nyilatkozat  
 
 
7. MTVA-138/2016. Pályázati felhívás kibocsátása a magyar vonatkozású, váratlanul 

bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni 
forgatási munkálatainak vissza nem térítendő támogatására 
(ESCHERKÁROLY2016) 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 611/2016. (VI. 7.) számú döntése 

a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak vissza nem térítendő támogatására vonatkozó 

ESCHERKÁROLY2016 pályázati felhívás kibocsátásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a magyar vonatkozású, 
váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni 
forgatási munkálatainak vissza nem térítendő támogatására vonatkozó 
ESCHERKÁROLY2016 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét 
képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 8 munkanapon belül honlapján tegye közzé a 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 
 
a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 
– pályázati kérelem űrlap előfinanszírozás esetében 
– pályázati kérelem űrlap utófinanszírozás esetében 
– kötelespéldány nyilatkozat elő- és utófinanszírozás esetében 
– de minimis nyilatkozat előfinanszírozás esetében 
– költségvetés előfinanszírozás esetében 
– tételösszesítő utófinanszírozás esetében 

 
 
8. MTVA-139/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárás lezárása 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 612/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárás lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 185/2015. (III. 3.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai, illetve önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának 
támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2015 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. 
 
 
9. MTVA-140/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás 

harmadik fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Gyomaendrőd Kultúrájáért 
Egyesület, valamint a Mediorix Bt. méltányossági kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Hozzászólt dr. Kollarik Tamás. A Médiatanács 
a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt A javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 613/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a REZSI2016 pályázati eljárás harmadik fordulójában kedvezményezetté nyilvánított 

Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület, valamint a MEDIORIX Bt. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(REZSI2016) kedvezményezetté nyilvánított MEDIORIX Bt. MA-REZSI2016-66/2016. és 
Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület MA-REZSI2016-64/2016. iktatószámon 
nyilvántartott pályázataik esetében a kedvezményezettek által benyújtott méltányossági 
kérelmeket elutasítja, és egyúttal hatályon kívül helyezi a Médiatanács 520/2016. (V. 9.) 
számú döntésének a Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-re és a Gyomaendrőd 
Kultúrájáért Egyesületre vonatkozó rendelkezését, visszavonja szerződési ajánlatát, eláll a 
támogatási szerződések megkötésétől, valamint kizárja a pályázókat/pályázatokat a 
pályázati eljárás harmadik fordulójából. 
 
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az 1614/2015. 
(XII. 15.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához 
szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati 
eljárás (REZSI2016) negyedik fordulójában a rendelkezésre álló keretösszeghez 
csoportosítja a harmadik fordulóban a Mediorix Bt.-nek, valamint a Gyomaendrőd 
Kultúrájáért Egyesületnek odaítélt támogatásokat, azaz összesen 7.478.500 Ft-ot. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a jelen döntés keltétől számított 5 munkanapon belül döntéséről 
tájékoztassa a kedvezményezetteket. 
 
 
10. 288/2016. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató 

(Kontakt Rádió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a 
Budapest-Terézváros 87,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 
65. § (11) bekezdése alapján 

 
A Hivatal részéről dr. Boncz Ditta ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 614/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Kontakt Rádió) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest-Terézváros 87,6 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 
A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 
65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a 
Budapest-Terézváros 87,6 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség 2016. június 25. 
és 2016. augusztus 23. közötti időszakban történő használatára, az előterjesztés mellékletét 
képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
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11. 289/2016. A Csongrád TV Kft. (korábbi elnevezése: Donka-F Kft.) bejelentése a 
Csongrád 49. csatornán (Csongrád Televízió) fennálló médiaszolgáltatási 
jogosultság tekintetében 

 
Dr. Boncz Ditta ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 615/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a Csongrád TV Kft. bejelentése a Csongrád 49. csatornán (Csongrád Televízió) fennálló 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
 
A Médiatanács a Donka-F Kft. beolvadással történő megszűnését, és a Csongrád TV Kft. 
jogutódlását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint átvezeti a Csongrád 49. 
csatorna tekintetében fennálló hatósági szerződésben. 
 
 
12. 290/2016. A Mambó Rádió Kft. (Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a 
Villány 100,9 MHz tekintetében 

 
Dr. Boncz Ditta ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 

 
A Médiatanács 616/2016. (VI. 7.) számú döntése 

a Mambó Rádió Kft. (Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz) kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása iránt a Villány 100,9 MHz tekintetében 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a médiaszolgáltató kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a Mambó Rádió Kft. a 
Villány 100,9 MHz tekintetében a médiaszolgáltatást 2016. június 8. napja helyett legkésőbb 
2016. augusztus 7. napján kezdhesse meg. 
 
 
13. 291/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívásra 2016. május 9-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Boncz Ditta ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 617/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 25-én közzétett pályázati felhívásra 2016. május 9-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (Debrecen Városi Televízió Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács a Debrecen Városi Televízió 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. május 9-én benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 57. § 
(2) bekezdésének e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja szerint alakilag 
érvénytelen. 
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A Médiatanács 618/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 25-én közzétett pályázati felhívásra 2016. május 9-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (Daru Média Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács a Daru 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. május 9-én benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) 
bekezdésének e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja szerint alakilag 
érvénytelen. 
 

A Médiatanács 619/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 25-én közzétett pályázati felhívásra 2016. május 9-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (KREDIT HOLDING Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a KREDIT 
HOLDING Kft. pályázót 
 

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerint tervezett költségek, tervezett bevételek, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.3 pontjában megfelelő műszaki terv, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.1. pontja szerinti nyilatkozat, és 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontja szerinti nyilatkozat tekintetében. 
 
 
14. 292/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme a 

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

 
Dr. Boncz Ditta ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 620/2016. (VI. 7.) számú döntése 
Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme a Kiskunfélegyháza 89,9 

MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
megkötött ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés módosítására 

 
A Médiatanács tekintettel a médiaszolgáltató 2016. május 23-án érkezett, 2016. május 31-én 
módosított kérelmében foglaltakra, a mellékletben szereplő szerződésmódosítás-tervezet 
szerint módosítja Csőszi Viktor médiaszolgáltatóval az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a 
Kiskunfélegyháza 89,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 2016. április 26. és 2016. június 
24. közötti időszakban történő hasznosítására megkötött ideiglenes hatósági szerződést. 
 
 
15. 286/2016. A Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló 

Sláger! című műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei és 18-ai adásainak korhatár-
besorolása [az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának 
megsértése] – előzmény: 201/2016. számú előterjesztés 

 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 621/2016. (VI. 7.) számú döntése 

a Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló Sláger! című 
műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei és 18-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (4) 

bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Sláger FM csatornán 2016. január 5-
én 6 óra 8 perctől sugárzott Helló Sláger! című műsorszám közzétételével megsértette az 
Mttv. 9. § (4) bekezdését és a 10. § (2) bekezdés a) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja alapján 50 000 Ft bírsággal sújtja.  
 

A Médiatanács 622/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló Sláger! című 

műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei és 18-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (4) 
bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Sláger FM csatornán 2016. január 7-
én 6 óra 8 perctől sugárzott Helló Sláger! című műsorszám közzétételével megsértette az 
Mttv. 9. § (4) bekezdését és a 10. § (2) bekezdés a) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja alapján 50 000 Ft bírsággal sújtja.  
 

A Médiatanács 623/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló Sláger! című 

műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei és 18-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (4) 
bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Sláger FM csatornán 2016. január 
18-án 6 óra 4 perctől sugárzott Helló Sláger! című műsorszám közzétételével megsértette az 
Mttv. 9. § (4) bekezdését és a 10. § (2) bekezdés a) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja alapján 50 000 Ft bírsággal sújtja.  
 
 
16. 287/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 14-én és 

19-én sugárzott Morning Show című műsorszámok korhatári besorolása [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
153/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi 
döntéseket hozta: 

 
A Médiatanács 624/2016. (VI. 7.) számú döntése 

az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 14-én és 19-én sugárzott 
Morning Show című műsorszámok korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 

10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Class FM adón 2016. január 14-én 
sugárzott Morning Show című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) 
bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) 
alpontja alapján 1 000 000 Ft bírsággal sújtja.  
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A Médiatanács 625/2016. (VI. 7.) számú döntése 
az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 14-én és 19-én sugárzott 

Morning Show című műsorszámok korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Class FM adón 2016. január 19-én 
sugárzott Morning Show című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) 
bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) 
alpontja alapján 1 000 000 Ft bírsággal sújtja.  
 
 
17. T-33/2016. Dr. F. M. ügyvéd által képviselt Cosmo Média Kft. – a Pest Megye Lapja 

című sajtótermék ügyében, a Hivatal CE/5337-4/2016. számú határozata ellen 
benyújtott – fellebbezése kapcsán megindult másodfokú hatósági eljárás 
megszüntetése 

 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 626/2016. (VI. 7.) számú döntése 
Dr. F. M. ügyvéd által képviselt Cosmo Média Kft. fellebbezése a Pest Megye Lapja című 

sajtótermék ügyében, a Hivatal CE/5337-4/2016. számú határozata ellen benyújtott 
CE/5337-5/2016. ügyiratszámon iktatott fellebbezéssel megindult másodfokú hatósági 

eljárás lezárása 
 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Cosmo Média Kft. a CE/5337-4/2016. számú 
elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezése alapján indult, MC/5337/2016. ügyiratszámú 
másodfokú hatósági eljárást a fellebbezési kérelem visszavonására tekintettel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 104. § (4) bekezdés alapján megszünteti, és erről a végzés másolatának 
megküldése útján tájékoztatja a Fellebbezőt. 
 
 
18. T-34/2016. A Médiatanács közreműködése a XVI. Lakiteleki Filmszemlén (2016. 

október 11-13.) 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 627/2016. (VI. 7.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a XVI. Lakiteleki Filmszemlén (2016. október 11-13.) 

 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a XVI. Lakiteleki 

Filmszemlén. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti magát a filmszemle 
díjátadó ünnepségén. 

 
2. A Médiatanács együttműködés keretében különdíjat ajánl fel a „Korkép” kategóriában, a 

különdíj összege 500.000 Ft. Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit 
együttműködési megállapodás tartalmazza. 
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19. E-28/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások 2016. május hónapban 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
20. E-29/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. május hónapban 
 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 52 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. június 10. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

 
dr. Kállay Eszter s. k. 

 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 dr. Auer János s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


