
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. július 5-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. Koltay András Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

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

Bokor Ágnes kommunikációs munkatárs /1-20. pontoknál/ 
dr. Szikora Tamás, a jegyzőkönyv vezetője /1-20. pontoknál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-9. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 07 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 
a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett a 776/2016. (VII. 5.) számon 
az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-158/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
2016/26. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-167/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Mafamille Kft. kérelme 
MTVA-168/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Match Frame Productions Kft. kérelme 
MTVA-169/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IKON Stúdió Egyesület kérelme 
MTVA-170/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított StudioVino Kft. kérelme 
MTVA-173/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KárpátPress Bt. kérelme  
MTVA-171/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master Pro Kft. méltányossági kérelmei 
MTVA-172/2016. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Thália Színház Nonprofit Kft. szerződésszegései 
és méltányossági kérelme 
MTVA-174/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budapesti Kommunikációs és Üzleti 
Főiskola (BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM) tájékoztatója 
332/2016. A BMC Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – Ozone FM) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben a PJ/18839-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése 
tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
333/2016. A Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz – Ozone FM 105,7) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/18841-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
334/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 20-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
335/2016. Felkérés a Békéscsaba 88,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
336/2016. Felkérés az Eger 101,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
337/2016. Felkérés a Győr 103,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
338/2016. Felkérés a Paks 96,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
339/2016. Felkérés a Szombathely 88,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
340/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
341/2016. Az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) 
bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása III. 
342/2016. Az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) 
bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása IV. 
343/2016. A Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívással megindított 
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pályázati eljárásban nyertes Magyar Katolikus Rádió Zrt-re vonatkozó hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
B-3/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. május) 
E-34/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. június hónapban 
E-35/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. június hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-158/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárás 2016/26. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 
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 777/2016. (VII. 5.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2016/26. hetében beérkezett pályázat 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/26. hetében – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot 
nem részesíti támogatásban: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

5 VIDERENT Kft. 
A Salgótarjáni úti zsidó temető felújítás  

előtti állapotának dokumentálása 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/26. heti fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlást 
elfogadja, és a pályázati eljárás 2016/26. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2016/26. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. június 30-ai ajánlása 
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2. MTVA-167/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mafamille Kft. kérelme 

 
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 778/2016. (VII. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mafamille Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított Mafamille Kft. 
„Magyarország világháborúja 2. rész” című, MA-EMBERJUDIT2015-17/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (70 perc) 
készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek 
mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, 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 és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
3. MTVA-168/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Match Frame Productions Kft. kérelme 
 
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 779/2016. (VII. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Match Frame 

Productions Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított Match Frame Productions 
Kft. „Ember lépték – Ember Judit, a legtitkosabb magyar filmrendező nyomában” című, MA-
EMBERJUDIT2015-27/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott költségterv és finanszírozási terv módosítására vonatkozó 
kérelmet elfogadja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
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4. MTVA-169/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IKON Stúdió Egyesület kérelme 

 
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 780/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IKON Stúdió 

Egyesület kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1158/2015. (IX. 1.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(NEUMANNJÁNOS2015) kedvezményezetté nyilvánított IKON Stúdió Egyesület „Élő 
népviseletek - Rimóc 2.” című, MA-NEUMANNJÁNOS2015-73/2016. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és a 
befejezési és átadási határidőt 2016. október 30-ára módosítja. 
 
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 a médiatanácsi döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
 
5. MTVA-170/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított StudioVino Kft. kérelme 
 
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 781/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított StudioVino Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1158/2015. (IX. 1.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2015) meghirdetett 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított StudioVino Kft. „Épületek XXI” című, 
MA-NEUMANNJÁNOS2015-37/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és a befejezési és átadási határidőt 
2016. július 23-ára módosítja 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 a médiatanácsi döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
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6. MTVA-173/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KárpátPress Bt. kérelme 

 
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 782/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KárpátPress 

Bt. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1158/2015. (IX. 1.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2015) meghirdetett 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KárpátPress Bt. „Jelversek” című, MA-
NEUMANNJÁNOS2015-34/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és a befejezési és átadási határidőt 
2016. július 23-ára módosítja, 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 a médiatanácsi döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
 
7. MTVA-171/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master Pro Kft. 
méltányossági kérelmei 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, majd dr. Karas Monika kérdésére adott 
tájékoztatást az általános érvényű határozat rendelkezéseivel kapcsolatban. Dr. Karas 
Monika az előterjesztésben foglalt A) jelű javaslatot tette fel szavazásra, amelyet a 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és 
az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 783/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-

Master Pro Kft. méltányossági kérelmeiről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master Pro 
Kft. „Vasparipával a Legendáriumon” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2014-10/2014. 
iktatószámú pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott méltányossági 
kérelmeket elfogadja, és úgy dönt, hogy az Alap által – a Médiatanács 1205/2014. (XII. 16.) 
számú általános érvényű döntése alapján – megállapított kötbér mértékét 500.000 Ft-ra 
mérsékli, mely alapján a fennálló 200.000 Ft különbözet utalását rendeli el. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül tájékoztassa a kedvezményezettet és intézkedjen a 
jelen döntésben foglalt összeg folyósításáról. 
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8. MTVA-172/2016. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Thália Színház Nonprofit Kft. 
szerződésszegései és méltányossági kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika az előterjesztésben foglalt 
A) jelű javaslatot tette fel szavazásra, amelyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 784/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a CSERÉSMIKLÓS2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Thália Színház 

Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról és méltányossági kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 160/2014. (II. 18.) számú döntésével 
a dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására 
(CSERÉSMIKLÓS2014) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Thália Színház Nonprofit Kft. MA-CSERÉSMIKLÓS2014-21/2014. iktatószámon 
nyilvántartott „Asztalizene” című pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
beszámolót, valamint a méltányossági kérelmet elfogadja és jogkövetkezményt nem 
alkalmaz. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet, és intézkedjen az 
utófinanszírozás folyósításáról.  
 
 
9. MTVA-174/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BUDAPESTI METROPOLITAN 
EGYETEM) tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, az abban foglaltakat a Médiatanács tudomásul 
vette. 
 
 
10. 332/2016. A BMC Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – Ozone FM) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/18839-1/2016. számon óvadék rendelkezésre 
állásának ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György 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 785/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a BMC Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – Ozone FM) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
a PJ/18839-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése tárgyában indított 

hatósági eljárás lezárása 
 

A Médiatanács a BMC Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató Győr 
103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
szerint előírt óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése tárgyában a PJ/18839-1/2016. 
számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti.  
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11. 333/2016. A Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz – Ozone FM 105,7) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/18841-1/2016. számon óvadék rendelkezésre 
állásának ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György 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 786/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz – Ozone FM 105,7) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 

szemben a PJ/18841-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése 
tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács a Life Essence Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató Tihany 
105,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
szerint előírt óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése tárgyában a PJ/18841-1/2016. 
számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti.  
 
 
12. 334/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 2016. 
június 20-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György 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 787/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 20-án beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata (Fehérvár Rádió Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. 
pontjai alapján hiánypótlásra hívja fel a Fehérvár Rádió Kft. pályázót a Velence Meleg-hegy 
90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. június 20-án 
beérkezett pályázati ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 2.5.10.21. pontja szerinti 
nyilatkozat vonatkozásában.  
 
 
13. 335/2016. Felkérés a Békéscsaba 88,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
336/2016. Felkérés az Eger 101,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
337/2016. Felkérés a Győr 103,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
338/2016. Felkérés a Paks 96,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
339/2016. Felkérés a Szombathely 88,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztéseket. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésekben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 788/2016. (VII. 5.) számú döntése 
felkérés a Békéscsaba 88,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Békéscsaba 88,9 
MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a 
településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 

A Médiatanács 789/2016. (VII. 5.) számú döntése 
felkérés az Eger 101,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt az Eger 101,3 MHz 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a 
településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 

A Médiatanács 790/2016. (VII. 5.) számú döntése 
felkérés a Győr 103,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Győr 103,1 MHz 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a 
településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
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A Médiatanács 791/2016. (VII. 5.) számú döntése 
felkérés a Paks 96,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Paks 96,3 MHz 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a 
településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 

A Médiatanács 792/2016. (VII. 5.) számú döntése 
felkérés a Szombathely 88,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Szombathely 88,4 
MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a 
településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
14. 340/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György 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 793/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja a Sárvári Média Nonprofit Kft-
t a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kiírt pályázati 
felhívás tervezethez érkezett észrevételekkel kapcsolatban. 
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A Médiatanács 794/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Sárvár 96,5 MHz 
helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges 
szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
15. 341/2016. Az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § 

(1) bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi 
teljesítésének felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása III. 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Dr. Auer János a médiaszolgáltatóval 
szemben hozott korábbi határozat bírósági felülvizsgálat eredményével kapcsolatosan feltett 
kérdésére dr. Boncz Ditta adott tájékoztatást. 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 795/2016. (VII. 5.) számú döntése 
az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) bekezdésében 

foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában 
megindult hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. a 2015. 
évben a 4-es csatorna médiaszolgáltatása tekintetében megsértette a Médiatanáccsal 2013. 
június 19-én kötött az Mttv. 20. §-ában meghatározott műsorkvóta kötelezettségek teljesítése 
alóli mentesítése tárgyában létrejött Hatósági Szerződés 1.1. pontjában foglaltak szerinti 
európai művekre és a Hatósági Szerződés 1.2. pontjában foglaltak szerinti magyar művekre 
vonatkozó kvótakötelezettséget, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 2.800.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
 
16. 342/2016. Az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § 

(1) bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi 
teljesítésének felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása IV. 

 
Dr. Andrássy György 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 796/2016. (VII. 5.) számú döntése 
az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) bekezdésében 

foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában 
megindult hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. a 2015. 
évben a STORY 5 médiaszolgáltatása tekintetében megsértette a Médiatanáccsal 2013. 
június 19-én kötött az Mttv. 20. §-ában meghatározott műsorkvóta kötelezettségek teljesítése 
alóli mentesítése tárgyában létrejött hatósági szerződés 1.1. pontjában foglaltak szerinti 
európai művekre és a hatósági szerződés 1.2. pontjában foglaltak szerinti magyar művekre 
vonatkozó kvótakötelezettséget, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 250.000 Ft bírsággal sújtja. 
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17. 343/2016. A Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Magyar Katolikus Rádió Zrt-re 
vonatkozó hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György 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 797/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes Magyar Katolikus Rádió Zrt-re vonatkozó hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása tárgyában 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívással az 
Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított 
pályázati eljárásban 569/2016. (V. 31.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati 
eljárás nyertese a Magyar Katolikus Rádió Zrt., és PJ/19990-10/2015. iktatószámú 
végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése 
és a pályázati felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Magyar Katolikus Rádió Zrt-vel, és egyúttal 
a Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint 
engedélyezi a Magyar Katolikus Rádió Zrt. Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 
kapcsolódását a Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + 
Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 
101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + 
Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 
MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 
(hálózatos médiaszolgáltatás). 
 

A Médiatanács 798/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes Magyar Katolikus Rádió Zrt-re vonatkozó hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása tárgyában 
 
A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Zrt. Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlatában foglaltakra, valamint 

569/2016. (V. 31.) számú határozata és 797/2016. (VII. 5.) számú döntésére tekintettel – 

amelyben engedélyezte a Magyar Katolikus Rádió Zrt. Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 
kapcsolódását a Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + 
Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 
101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + 
Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 
MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 
(hálózatos médiaszolgáltatás) – az előterjesztés mellékletében foglalt szerződésmódosítás 
elfogadásával kezdeményezi a Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + 
Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 
96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 
104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + 
Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 
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18. B-3/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. május) 
 
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 799/2016. (VII. 5.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. május) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
 
19. E-34/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. június hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
20. E-35/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. június hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 57 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. július 8. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Szikora Tamás s. k. 
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