
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. november 22-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 /7-20. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-20. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /16-20. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-20. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-20. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
Kerek Béla bírálóbizottsági tag /1-3. pontoknál/ 

Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1-4. pontoknál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-8. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 11 órakor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Aranyosné dr. Börcs Janka az 541/2016. számú előterjesztés 
visszavonását kérte. Ezt követően dr. Karas Monika az 541/2016. számú előterjesztés nélkül 
javasolta az előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett az 1330/2016. (XI. 22.) számon az alábbi 
előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-257/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-258/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati 
eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-259/2016. Az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (MACSKÁSSYGYULA2013) kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült 
filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-263/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I–IX. havi 
beszámolója 
MTVA-256/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
2016/46. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-260/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. kérelme 
MTVA-261/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kérelme 
MTVA-262/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. októberi pénzügyi 
jelentése 
552/2016. Az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. kérelme ideiglenes hatósági szerződés 
megkötésére az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
545/2016. A Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 
546/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. (Spektrum TV) országos lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) és (3) bekezdés szerinti kérelme 
547/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. (Spektrum Home) körzeti lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (3) bekezdés szerinti kérelme 
548/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. (TV Paprika) országos lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (3) bekezdés szerinti kérelme 
549/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. (Film Mánia) körzeti lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) és (3) bekezdés szerinti kérelme 
550/2016. A Csongrád TV Kft. (Csongrád TV, Csongrád 49. DVB-T csatorna) kérelme a 
médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 
551/2016. A Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz, Híd Rádió) helyi rádiós médiaszolgáltató 
kérelme a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének módosítása iránt 
542/2016. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 
médiaszolgáltatók 2016. augusztusi műsorainak ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) 
bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése a Trial Média Kft. Balaton TV 
médiaszolgáltatásában] – előzmény: 476/2016. számú előterjesztés 
543/2016. M. É. bejelentése a Lokál című napilap 2016. október 13-ai számának címlapján 
megjelent szexuális tartalmú felirat miatt 
544/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2016. október 12-én 05:16:04 órai kezdettel 
megismételt Ma éjszaka című műsorszámmal kapcsolatban 
E-59/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. október) 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-257/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1331/2016. (XI. 22.) számú döntése 
a KMUSZ2016 pályázati eljárás negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) negyedik fordulójában az alábbi pályázatot érvénytelenség miatt kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

64 Filmvarázs Stúdió Kft. T1TV 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) negyedik 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- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

4 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös Televízió 3 653 723 

12 
Kistelek Város Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
Kistelek VTV 2 880 437 

40 
Püspökladányi Tájékoztató és  

Közművelődési Központ, Könyvtár,  
Múzeum 

Ladány Televízió 1 372 386 

42 GA-BU Kft. Csurgói Városi Televízió 1 766 350 

51 FRISS RÁDIÓ Nonprofit Kft. FM90 Campus Rádió 1 700 000 

55 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia Televízió 3 650 000 

58 ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. Alpha Rádió 544 472 

62 Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület Rádió Sun 626 000 

63 Csoboth Zoltán Városi TV Mohács 715 048 

65 MEDIORIX Bt. Rádió Szarvas 614 680 

10 db a megítélt támogatás összesen: 17.523.096 Ft  

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
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fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) negyedik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat 
forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

49 CITY TV Kft. CITY TV 

60 MULTINET 99 Kft. Óbuda TV1 

66 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2016 
pályázati eljárás negyedik fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 
negyedik fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

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

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. november 14-ei ajánlása 
 
 
2. MTVA-258/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 

pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági 
ajánlása 

 
Kerek Béla bírálóbizottsági tag ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1332/2016. (XI. 22.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági 

ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(MACSKÁSSYGYULA2016) második 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: 
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iktatószám:  
MA- 

MACSKÁSSY- 
GYULA2016- 

…/2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

önálló  
alkotás/  
sorozat 

(epizódok  
száma) 

a rendező neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

12 
Magyar Rajzfilm  

Kft. 
Egy komisz kislány  
naplója 4-5. epizód 

sorozat 
(2) 

Gyulai Líviusz 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

15 000 000 

13 UMATIK Kft. 
Janó Manó és az  

elveszett  
harmatcseppek 

sorozat 
(1) 

Miklósy Zoltán 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

8 250 000 

14 Official Films Kft. 
Átjáró másvárosba - 
Szkriptum (2. rész) 

sorozat 
(1) 

Gelley Bálint  
Farkas 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 500 000 

15 
KECSKEMÉTFILM  

Kft. 

Városi legendák  
2. sorozat 14-15.  

epizód 

sorozat 
(2) 

Glaser Katalin 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

6 000 000 

16 ANIMACI BT. 
Csupipupi: A  
csontmánia 

sorozat 
(1) 

Lehotay Zoltán 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

9 825 000 

17 Popfilm Kft. 
A kockásfülű nyúl -  
"Koncert a téren"  

(1. rész) 

sorozat 
(1) 

Bakos Barbara 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

6 250 000 

18 CUB Animation Kft. 
Hisztimesék: A  

Hisztimanó 
sorozat 

(1) 
Bognár Éva  

Katinka 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
4 950 000 

19 K. G. B. Stúdió Kft. Boxi 14-15. epizód 
sorozat 

(2) 
Klingl Béla 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 000 000 

20 Krea-TV Kft. Budapest Spaceport 
önálló  
alkotás 

Bálint Szilárd 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

7 200 000 

22 
UMBRELLA  

Kreatív Műhely Kft. 
Kvagga 

önálló  
alkotás 

Kovács Eszter,  
Simon Balázs 

TV2 Média  
Csoport Kft.  

8 000 000 

10 db a megítélt támogatás összesen: 77.975.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(MACSKÁSSYGYULA2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot 
forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA- 

MACSKÁSSY- 
GYULA2016- 

…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás tervezett  

címe 

önálló alkotás/ 
sorozat 

(epizódok  
száma) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló  
médiaszolgáltató 

21 AZT-Media Kft. 
Elvarázsolt  
régiségpiac 

önálló alkotás 
Kerékgyártó  

Yvonne 
Echo Hungária TV  

Zrt. 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(MACSKÁSSYGYULA2016) harmadik fordulójának keretösszegét 1.213.750 Ft-tal 
megnöveli. 
 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 
pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 
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 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás második 
fordulójának eredményéről és a harmadik fordulóban rendelkezésre álló 
keretösszegről szóló közleményt, 

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. november 9-ei ajánlása  
 
 
3. MTVA-259/2016. Az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 

pályázati eljárásban (MACSKÁSSYGYULA2013) kedvezményezetté nyilvánított 
pályázatok elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 

 
Kerek Béla bírálóbizottsági tag ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1333/2016. (XI. 22.) számú döntése 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2013) kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült 

filmalkotásainak bírálóbizottsági értékeléséről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2013. (II. 13.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2013 
pályázati eljárásban a kedvezményezetté nyilvánított filmalkotások bírálóbizottsági 
értékelését elfogadja, és a bírálóbizottság elnöke részére bruttó 350.000 Ft, az értékelésben 
részt vevő tagok részére bruttó 300.000 Ft díjazást állapít meg. 
 
A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy intézkedjen a bírálóbizottság 
elnöke és tagjai részére a megbízási díj kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. szeptember 28-án kelt értékelése 
 
 
4. MTVA-263/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I–IX. 

havi beszámolója 
 
Az Alap részéről Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1334/2016. (XI. 22.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I–IX. havi beszámolójáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2016. I–IX. havi beszámolóját elfogadja. 
 
 
5. MTVA-256/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárás 2016/46. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 



7 

Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1335/2016. (XI. 22.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2016/46. 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) 2016/46. 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 

14 "Bologna" Bt. 
A rendszerváltástól a  

menekültválságig 
 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 
munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás (ESCHERKÁROLY2016) 
2016/46. hetében Madarász István részére bruttó 20.000 Ft díjazást állapít meg. 
 
3. 
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) 2016/46. 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 2016/46. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 intézkedjen a helyettesítő bírálóbizottsági tag részére a megbízási díj kifizetéséről, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. november 17-ei ajánlása 
 
 
6. MTVA-260/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1336/2016. (XI. 22.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

KECSKEMÉTFILM Kft. kérelméről 
 

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 pályázati eljárásban (DARGAYATTILA2015) kedvezményezetté 
nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. „Virágnyelv” című, MA-DARGAYATTILA2015-4/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2017. április 30-ára, a beszámolási határidő 
2017. június 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2018. április 15-ére történő 
módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
7. MTVA-261/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1337/2016. (XI. 22.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Moholy-

Nagy Művészeti Egyetem kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1202/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2015) kedvezményezetté nyilvánított Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem „Kortárs gyermekversek és dalok 2” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2015-16/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul 

 a befejezési határidő 2017. január 31-ére, a beszámolási határidő 2017. március 15-
ére, a bemutatási határidő 2017. július 31-ére történő módosításához, valamint 
ahhoz, hogy  

 a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (összesen 36 perc 
08 másodperc) 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. 
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8. MTVA-262/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. októberi 
pénzügyi jelentése 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
 
9. 552/2016. Az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. kérelme ideiglenes hatósági 

szerződés megkötésére az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás 
útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § 
(11) bekezdése alapján 

 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Auer 
János kérdésére. A Médiatanács a jelen lévő tagok 3 igen és 1 tartózkodás szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1338/2016. (XI. 22.) számú döntése 
az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az 

országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 
A Médiatanács nem köti meg az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. országos vételkörzetű, 
analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában előterjesztett kérelme alapján indult, ideiglenes hatósági szerződés 
megkötésére irányuló eljárásban az ideiglenes hatósági szerződést. 
 
 
10. 545/2016. A Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 
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 1339/2016. (XI. 22.) számú döntése 
a Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 

megállapítása 
 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján 
és hirdetményi úton 2016. július 21-én közzétett, a Baja 89,8 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati 
eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a pályázati felhívás 1.11.3.4. 
pontja alapján a Baja Hangja Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Baja Hangja 

Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési 
eljárást. 
 

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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11. 546/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. (Spektrum TV) országos lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) és (3) bekezdés szerinti kérelme 

 
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 1340/2016. (XI. 22.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. (Spektrum TV) országos lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) és (3) bekezdés szerinti kérelme 
 
A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. kérelmében felhozott indokok 
figyelembe vételével, az Mttv. 22. § (2) és (3) bekezdése alapján az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződést köt az AMC Networks Central Europe 
Kft-vel a médiaszolgáltató Spektrum TV állandó megnevezésű országos lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatása tekintetében a 2017. - 2019. évek tekintetében, az Mttv. 
20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti magyar művekre vonatkozó műsorkvóta kötelezettség 
fokozatos elérésének rendezésére, valamint az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – a 
médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai, valamint magyar művekre vonatkozó – 
műsorkvóta kötelezettség teljesítésére. 
 
 
12. 547/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. (Spektrum Home) körzeti lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (3) bekezdés szerinti kérelme 
 
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 1341/2016. (XI. 22.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. (Spektrum Home) körzeti lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltató Mttv. 22. § (3) bekezdés szerinti kérelme 
 
A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. kérelmében felhozott indokok 
figyelembe vételével, az Mttv. 22. § (3) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint hatósági szerződést köt az AMC Networks Central Europe Kft-vel a 
médiaszolgáltató Spektrum Home állandó megnevezésű körzeti lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatása tekintetében a 2017. - 2019. évekre vonatkozóan, az Mttv. 20. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti – a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett, 
vagy független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai, valamint 
magyar művekre vonatkozó – műsorkvóta kötelezettség teljesítésére. 
 
 
13. 548/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. (TV Paprika) országos lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (3) bekezdés szerinti kérelme 
 
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 1342/2016. (XI. 22.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. (TV Paprika) országos lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltató Mttv. 22. § (3) bekezdés szerinti kérelme 
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A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. kérelmében felhozott indokok 
figyelembe vételével, az Mttv. 22. § (3) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint hatósági szerződést köt az AMC Networks Central Europe Kft-vel a 
médiaszolgáltató TV Paprika állandó megnevezésű országos lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatása tekintetében a 2017. - 2019. évekre vonatkozóan, az Mttv. 20. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti – a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett, 
vagy független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai, valamint 
magyar művekre vonatkozó – műsorkvóta kötelezettség teljesítésére. 
 
 
14. 549/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. (Film Mánia) körzeti lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) és (3) bekezdés szerinti kérelme 
 
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 1343/2016. (XI. 22.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. (Film Mánia) körzeti lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) és (3) bekezdés szerinti kérelme 
 
A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. kérelmében felhozott indokok 
figyelembe vételével, az Mttv. 22. § (2) és (3) bekezdése alapján az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződést köt az AMC Networks Central Europe 
Kft-vel a médiaszolgáltató Film Mánia állandó megnevezésű körzeti lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatása tekintetében a 2017 - 2019. évek tekintetében, az Mttv. 20. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti magyar művekre vonatkozó műsorkvóta kötelezettség fokozatos 
elérésének rendezésére, valamint az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – a 
médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai, valamint magyar művekre vonatkozó – 
műsorkvóta kötelezettség teljesítésére. 
 
 
15. 550/2016. A Csongrád TV Kft. (Csongrád TV, Csongrád 49. DVB-T csatorna) 

kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 
 
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 1344/2016. (XI. 22.) számú döntése 
a Csongrád TV Kft. (Csongrád TV, Csongrád 49. DVB-T csatorna) kérelme a 

médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 
 
A Médiatanács – a Csongrád TV Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaktól eltérően – az 
előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a médiaszolgáltató 
Csongrád 49. DVB-T csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló 
hatósági szerződésének módosításához a műsortervi vállalások tekintetében. 
 
A Médiatanács döntésének indokairól az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 
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16. 551/2016. A Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz, Híd Rádió) helyi rádiós 
médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének 
módosítása iránt 

 
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 1345/2016. (XI. 22.) számú döntése 
a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz, Híd Rádió) helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás állandó megnevezésének módosítása iránt 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával, a döntéshozatal napjával a Médiahíd Kft. kérelmére hozzájárul a Telkibánya 
100,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság állandó megnevezésének „Híd Rádió”-ról „Mária 
Rádió Zemplén”-re történő módosításához, a médiaszolgáltató kérelmében foglaltak szerint. 
 
 
17. 542/2016. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő 

országos médiaszolgáltatók 2016. augusztusi műsorainak ellenőrzése [az Mttv. 
33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése a Trial Média 
Kft. Balaton TV médiaszolgáltatásában] – előzmény: 476/2016. 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 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1346/2016. (XI. 22.) számú döntése 
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 
médiaszolgáltatók 2016. augusztusi műsorainak ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) 

bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése a Trial Média Kft. Balaton TV 
médiaszolgáltatásában] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Balaton TV adón 2016. augusztus 
18-án 11:46:35-11:51:21 óra között sugárzott reklámmal megsértette a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 33. § (1) bekezdés a) pontját, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése 
alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget 
a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
 
18. 543/2016. M. É. bejelentése a Lokál című napilap 2016. október 13-ai számának 

címlapján megjelent szexuális tartalmú felirat miatt 
 
Dr. Pap Szilvia 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 1347/2016. (XI. 22.) számú döntése 
M. É. bejelentése a Lokál című napilap 2016. október 13-ai számának címlapján megjelent 

szexuális tartalmú felirat miatt 
 
A Médiatanács nem indít eljárást M. É. bejelentése alapján, és e döntéséről levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt.  
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19. 544/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2016. október 12-én 
05:16:04 órai kezdettel megismételt Ma éjszaka című műsorszámmal kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia 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 1348/2016. (XI. 22.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2016. október 12-én 05:16:04 órai kezdettel 
megismételt Ma éjszaka című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
az M1 adóján 2016. október 12-én 05:16:04 órai kezdettel megismételt Ma éjszaka című 
műsorszámon belül 05:38:36 órától közzétett összeállítással nem sértette meg a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
 
20. E-59/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. október) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 12:07 órakor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. november 28. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

Czeiner Boglárka 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 Dr. Vass Ágnes Dr. Karas Monika 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


