
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. október 18-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-7 pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-7. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-7. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-7. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-7. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-7. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-7. pontoknál/ 

dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-7. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-7. pontoknál/ 

Vajda Boglárka osztályvezető /1-7. pontoknál/ 
dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-7. pontoknál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-2. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 35 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Ezt követően a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztató napirendre vételét tette fel szavazásra. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett az 1224/2016. (X. 18.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette 
napirendre: 

 
MTVA-236/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj Alapítvány kérelme 
MTVA-237/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. szeptemberi 
pénzügyi jelentése 
491/2016. A MŰSOR-HANG Zrt. (Budapest 94,2 MHz – Trend FM) műsorterv módosításra 
vonatkozó kérelmének visszavonása 
487/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
488/2016. A Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
489/2016. 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 
490/2016. Az FM7 Heves Kft. (korábbi elnevezése: Diórádió Gyöngyös Kft.) bejelentése a 
Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz, valamint az Eger 100,7 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság tekintetében 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-236/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj Alapítvány kérelme 

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

A Médiatanács 1225/2016. (X. 18.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj 

Alapítvány kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2014) kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj Alapítvány 
„Alezredesek ideje” című, MA-EMBERJUDIT2014-58/2014. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési határidő 2017. március 31-ére, a beszámolási határidő 2017. május 15-ére, 
valamint a bemutatási határidő 2017. szeptember 30-ára történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
2. MTVA-237/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. 

szeptemberi pénzügyi jelentése 
 
A Médiatanács tudomásul vette a tájékoztatóban foglaltakat. 
 
3. 491/2016. A MŰSOR-HANG Zrt. (Budapest 94,2 MHz – Trend FM) műsorterv 

módosításra vonatkozó kérelmének visszavonása 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1226/2016. (X. 18.) számú döntése 
a MŰSOR-HANG Zrt. (Budapest 94,2 MHz – Trend FM) műsorterv módosításra vonatkozó 

kérelmének visszavonása 
 

A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a MŰSOR-HANG Zrt. 
médiaszolgáltató 2016. október 7-én érkezett, az év végi ünnepekre tekintettel műsortervi 
vállalásainak módosítására vonatkozó kérelme alapján indult hatósági eljárást a Ket. 31. § 
(1) bekezdés c) pontja szerint megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a 
kérelmét visszavonta. 
 
4. 487/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 
MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1227/2016. (X. 18.) számú döntése 
Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme ideiglenes 

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

 
A Médiatanács Csőszi Viktor médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Kiskunfélegyháza 89,9 
MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség 2016. október 23. és 2016. december 21. 
közötti időszakban történő hasznosítására, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
5. 488/2016. A Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1228/2016. (X. 18.) számú döntése 
a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról az 
INTERAX Kft-t a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez kapcsolódó észrevételeivel 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1229/2016. (X. 18.) számú döntése 
a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Helyi Rádiók Országos Egyesületét a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételeivel 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1230/2016. (X. 18.) számú döntése 
a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Békéscsaba 88,9 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
6. 489/2016. 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 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1231/2016. (X. 18.) 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. október 
23. és 2016. december 21. közötti időszakban történő használatára, az előterjesztés 
mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
7. 490/2016. Az FM7 Heves Kft. (korábbi elnevezése: Diórádió Gyöngyös Kft.) 

bejelentése a Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz, valamint az Eger 100,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1232/2016. (X. 18.) számú döntése 
az FM7 Heves Kft. (korábbi elnevezése: Diórádió Gyöngyös Kft.) bejelentése a Gyöngyös 

101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz, valamint az Eger 100,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében 

 
A Médiatanács a Kultúr M Kft. beolvadással történő megszűnését, és az FM7 Heves Kft. 
jogutódlását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint átvezeti a Gyöngyös 101,7 MHz + 
Hatvan 87,9 MHz tekintetében fennálló hatósági szerződésben. 
 

A Médiatanács 1233/2016. (X. 18.) számú döntése 
az FM7 Heves Kft. (korábbi elnevezése: Diórádió Gyöngyös Kft.) bejelentése a Gyöngyös 

101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz, valamint az Eger 100,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében 

 
A Médiatanács a Kultúr M Kft. beolvadással történő megszűnését, és az FM7 Heves Kft. 
jogutódlását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint átvezeti az Eger 100,7 MHz 
tekintetében fennálló hatósági szerződésben. 
 
Felelős: dr. Andrássy György főosztályvezető 
Határidő: 15 nap 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 57 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. október 24. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

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


