
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. november 30-án (szerdán) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-24. pontoknál/ 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /7-24. pontoknál/ 
 

 
Az NMHH részéről jelen vannak: 

 
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-24. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 
Szivák Bernadett intézményi kommunikációs munkatárs /1-24. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /12-24. pontoknál/ 
dr. Szabó Emese a jegyzőkönyv vezetője /1-24. pontoknál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-7. pontoknál/ 
dr. Lipták Eszter bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 07 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett az 1349/2016. (XI. 30.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-264/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-269/2016. Pályázati felhívás kibocsátása archív tartalmak újrafelhasználásával 
készülő, XX. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat 
feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására 
(NEMESKÜRTYISTVÁN2016) 
MTVA-265/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás 
támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-266/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. kérelme 
MTVA-267/2016. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított T. ZS. M. Bt. kérelme 
MTVA-268/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM POSITIVE Productions Kft. 
tájékoztatója  
T-51/2016. Az új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok 
gyártásának és közzétételének vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati 
eljárás (NEUMANNJÁNOS2016) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
569/2016. A közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének 2016. évi felülvizsgálata az 
Mttv. 98. § (8) bekezdés alapján  
561/2016. Az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 14-én beérkezett 
pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
562/2016. A Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 17-én beérkezett 
pályázati ajánlatok vizsgálata 
568/2016. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 
2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. június 27-én beérkezett pályázati 
ajánlat tartalmi vizsgálata 
553/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 26-án 12 óra 30 
perces kezdettel sugárzott „Ütköző délben” című műsorszámmal kapcsolatban 
554/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 26-án 15 óra 56 
perces kezdettel sugárzott „56 másodperc” című műsorszámmal kapcsolatban 
555/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme „A vihar magja” és az „Elrabolva 2.” című 
műsorszámok előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
558/2016. Sz. T. kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 adóján 2016. 
október 11-én 18 órától sugárzott „Tények” című műsorszámmal kapcsolatban 
559/2016. Előzetes szakhatósági hozzájárulás a Central Médiacsoport Zrt. és a Hearst 
Central Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában  
565/2016. A Köztársasági Elnöki Hivatal Sajtóigazgatóság beadványa az ATV Zrt.-vel 
szemben 
566/2016. T. I., az Utcajogász Egyesület és Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarországért 
Mozgalom szóvivőjének bejelentése a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. 
november 7-én sugárzott Tények című műsorszám hajléktalanokkal foglalkozó összeállítása 
miatt [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdésének és a 17. § (1) és (2) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 
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567/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2017. évi 
piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terve 
556/2016. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2016. I. 
félév) 
557/2016. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2016. január-június) 
563/2016. A 20%-os bűncselekmény-arány vizsgálata a hírműsorokban (2015) 
564/2016. A hallássérültek számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos 
törvényi előírások ellenőrzése (2016. I. félév) 
560/2016. Az Oroszlányi Televízió Kft. által a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben 
indított, szerződéskötési kötelezettséggel kapcsolatos jogvita 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-264/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati 

eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 

Dr. Lipták Eszter ismertette az előterjesztést, melyhez Dr. Kocsis Noémi, dr. Kollarik Tamás 
és dr. Karas Monika hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1350/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a TVALLANDO2016 pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok 

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

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 

96 Fanny-Film Kft. VKC Televízió KultúrCseppek 

105 
XV. Média  

Nonprofit Kft. 
XV-TV Hétzáró Hírtükör 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) harmadik 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 
ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám:  

MA- 
TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

102 
IRÁNY Média 2012  

Kft. 
Irány Televízió Közélet 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

108 
Hajdúszoboszlói Városi  

Televízió 
Hajdúszoboszlói  
Városi Televízió 

Hírhozó 
közéleti  
magazin 

3 120 000 
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117 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió Csornai Műsor 
közéleti  
magazin 

2 977 480 

119 MÉDIA CSELE Bt. Csele TV 
Dunavölgye  

Magazin 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

120 Mátyus Lajos Soltvadkerti TV 
Vadkerti  
Krónika 

közéleti  
magazin 

3 119 200 

122 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió Porta 
közéleti  
magazin 

2 760 000 

135 
Szentgotthárd Városi  

Televízió Nonprofit Kft. 
Gotthárd TV Híradó plusz 

közéleti  
magazin 

2 760 000 

138 
Nánás Pro Cultura  

Nonprofit Kft. 
Hajdúnánási  

Televízió 
Nánási Krónika 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

8 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 24.096.680 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) harmadik 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a „közéleti magazin” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 2.153.320 Ft-ból 1.244.000 Ft 
átcsoportosításával – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 
elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést az alábbi pályázatokat 
támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA- 

TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

95 GYŐR+MÉDIA Zrt. Győr+ Televízió Híradó hírműsor 9 700 000 

98 GYULA TV Kft. Gyula Televízió Híradó hírműsor 5 064 000 

103 
KAPOS TV ÉS  

RÁDIÓ Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Kapospont hírműsor 10 000 000 

104 Baja Marketing Kft. Bajai Televízió Híradó hírműsor 9 600 000 

113 
Halasi Média és  

Kultúra Nonprofit Kft. 
Halas TV Híradó hírműsor 9 360 000 

118 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió Budai Híradó hírműsor 10 240 000 

121 Veszprém TV Kft. Veszprém TV Híradás hírműsor 10 280 000 

7 db „hírműsor” kategóriában összesen: 64.244.000 Ft 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) harmadik 
fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a „közéleti magazin” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 2.153.320 Ft-ból 390.483 Ft átcsoportosításával 
– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban 
rögzített értékeket, összegeket és ütemezést az alábbi pályázatokat támogatja, és a 
pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA- 

TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor  
típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

99 GYULA TV Kft. Gyula Televízió Értékőrző 
kulturális  
magazin 

2 069 600 

109 
Zalaegerszegi Televízió  

és Rádió Kft. 
Zalaegerszegi Televízió KultúrKör 

kulturális  
magazin 

2 046 400 

112 
MEDIA  

TECHNOLOGY Zrt. 
DunaMédia TV Sziget 

kulturális  
magazin 

2 120 000 

114 Ózdi Kommunikációs  Ózdi Városi  Kaleidoszkóp kulturális  2 040 000 
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Nonprofit Kft. Televízió magazin 

116 XEROPRESS Bt. Körös Televízió Körös Völgy 
kulturális  
magazin 

2 059 200 

125 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd TV Fény-Kép 
kulturális  
magazin 

1 838 400 

129 
"KÖLCSEY" Nonprofit  

Kft. 
Kölcsey Televízió Víg-Kend 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

133 
VÁROS-KÉP  

NONPROFIT KFT. 
Nyíregyházi  

Televízió 
Szieszta 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

8 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 16.333.600 Ft 

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

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó  

műsor típusa 

100 
Tiszafüredi Kábeltévé  

Szövetkezet 
Tisza Tavi Televízió KÖZ-TÉR 

közéleti  
magazin 

136 Újpesti Sajtó Kft. 
Újpesti Közéleti  

Televízió 
Körkép Extra 

közéleti  
magazin 

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

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

97 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

Túri Hírmondó hírműsor 

101 O2 TV Kft. O2 TV Híradó hírműsor 

110 
Soproni Kommunikációs  

Központ Kft. 
Sopron Televízió Híradó hírműsor 

111 Gyöngyösi TV Kft. 
Gyöngyösi Városi  

Televízió 
Aktuális hírműsor 

115 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 
Ózdi Városi  

Televízió 
Ózdi Krónika hírműsor 

123 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd TV Híradó hírműsor 

124 "CSABA TV" Kft. CSABA TV Híradó hírműsor 

128 
"KÖLCSEY" Nonprofit  

Kft. 
Kölcsey Televízió Híradó hírműsor 

130 LP Média Kft. "hatoscsatorna" HatosHíradó hírműsor 

131 
Danubia Televízió  

Nonprofit Kft. 
Danubia Televízió Hírpercek hírműsor 

134 
Ceglédi TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Ceglédi Városi  

Televízió 
Híradó hírműsor 

137 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió Híradó hírműsor 

 
7. 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) harmadik 
fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

132 
Danubia Televízió  

Nonprofit Kft. 
Danubia Televízió Kalamáris 

kulturális  
magazin 

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

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

107 DSTV Média Kft. 
DSTV - Dunaújváros  

Televízió 
Híradó hírműsor 

127 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Keszthelyi Televízió 

Keszthelyi  
Híradó 

hírműsor 

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

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

106 DSTV Média Kft. 
DSTV - Dunaújváros  

Televízió 
ProArt 

kulturális  
magazin 

126 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Keszthelyi Televízió 

Szignatúra  
Kulturális  
Magazin 

kulturális  
magazin 

 
10. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) negyedik 
fordulójának „közéleti magazin” kategóriájában kiosztható keretösszegét 518.837 Ft-
tal megnöveli.  
 
11. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) harmadik 
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fordulójában a támogatási szerződés megkötésének határidejét – tekintettel az év végi 
ünnepekre – 2017. január 31-ig meghosszabbítja. 
 
12. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati eljárás harmadik 
fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 
b) 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nem nyilvánított pályázókat – így az 

ÁPF III. fejezetének 15.3. pontja alapján kizárt pályázatok benyújtóit is – értesítse, 
c) 5 napon belül a pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről, illetve a 

negyedik fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap 
honlapján hozza nyilvánosságra, 

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

e) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. november 16-án kelt ajánlása 
 
2. MTVA-269/2016. Pályázati felhívás kibocsátása archív tartalmak 

újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi eseményeket, személyeket, 
helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának 
vissza nem térítendő támogatására (NEMESKÜRTYISTVÁN2016) 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kollarik Tamás és dr. Karas 
Monika hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta 
az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1351/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a NEMESKÜRTYISTVÁN2016 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az archív tartalmak 
újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi eseményeket, személyeket, 
helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának vissza 
nem térítendő támogatására vonatkozó NEMESKÜRTYISTVÁN2016 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 melléklete: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 

 szinopszis űrlap és mellékletei 

 pályázati kérelem űrlap 

 részletes produkciós költségvetés 

 nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről 
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3. MTVA-265/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati 
eljárás támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 

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

A Médiatanács 1352/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a DARGAYATTILA2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és 
mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés  
2. melléklet: a támogatási szerződés mellékletei: 

 könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

 egyéni könyvvizsgáló esetén 

 könyvvizsgáló társaság esetén 

 nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó 
szabályoknak való megfelelésről 

 beszámoló űrlap 

 költségösszesítő 

 tételösszesítő 
 
4. MTVA-266/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. kérelme 
 

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

A Médiatanács 1353/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm 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 Popfilm Kft. „Candide” című, MA-DARGAYATTILA2015-3/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költség- és 
finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet elfogadja, 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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5. MTVA-267/2016. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított T. ZS. M. Bt. kérelme 
 

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

A Médiatanács 1354/2016. (XI. 30.) számú döntése 
az EGRILAJOS2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított T. ZS. M. Bt. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 168/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilm-fejlesztés, valamint animációs filmek 
forgatókönyveinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (EGRILAJOS2016) 
kedvezményezetté nyilvánított T. ZS. M. Bt. „Ideje az állatmeséknek - Kró lánya” című, MA-
EGRILAJOS2016-15/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2017. március 16-ára és a beszámolási határidő 2017. április 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. 
 
6. MTVA-268/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM 
POSITIVE Productions Kft. tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
7. T-51/2016. Az új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati 

műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem térítendő támogatására 
meghirdetett pályázati eljárás (NEUMANNJÁNOS2016) bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

 
Dr. Karas Monika az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1355/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az új, lekérhető (online) 
médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem 
térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (NEUMANNJÁNOS2016) 
beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja 
meg: 
 

NEUMANNJÁNOS2016 

Gajdics Ottó 

Koltay Gábor 

Sipos Szilvia 
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A Médiatanács a NEUMANNJÁNOS2016 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Koltay Gábort választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2016. december 15-étől 
2017. június 15-éig tart. 
 
2. 
A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 175.000 Ft-ban, a 
tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 
 
8. 569/2016. A közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének 2016. évi 

felülvizsgálata az Mttv. 98. § (8) bekezdés alapján 
 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1356/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének 2016. évi felülvizsgálata az Mttv. 98. § (8) 

bekezdés alapján 
 
1. A Médiatanács – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

vezérigazgatójával történő konzultációt követően, valamint a gazdaságosság, a 
következő évi költségvetési tervezés és az Mttv. 83. §-ában meghatározott közszolgálati 
célok érvényesülésének szempontjait figyelembe véve – a közszolgálati audiovizuális és 
rádiós médiaszolgáltatások rendszerének Mttv. 98. § (8) bekezdése alapján történő 
felülvizsgálata keretében az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
felülvizsgálja a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerét és rögzíti a közszolgálati 
médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási lehetőségeket. 

 
2. A Médiatanács döntéséről tájékoztatja a közszolgálati médiaszolgáltatót és a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot. 
 
9. 561/2016. Az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 
14-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1357/2016. (XI. 30.) számú döntése 
az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. október 
13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 14-én beérkezett pályázati ajánlatok 

alaki vizsgálata (Mátra Centrum Kft. pályázó) 
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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 Mátra Centrum Kft. pályázót az Eger 101,3 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. november 14-én beérkezett 
pályázati ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 2.5.4.2. pontja szerinti 
eredménykimutatás-tervek megfelelő kitöltésére, a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontjának 
megfelelő nyilatkozat, a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontjának megfelelő, a működési 
költségek fedezetének rendelkezésre állásáról szóló banki igazolás benyújtására, a Pályázati 
Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerint csatolandó eredeti vagy eredeti közjegyző által hitelesített 
hivatalos igazolás benyújtására, a Formanyomtatvány IV.2. pontja szerinti táblázat megfelelő 
adatokkal történő kitöltésére, a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. pontja szerinti 
tervezett költségeket és tervezett bevételeket bemutató táblázat megfelelő kitöltésére 
vonatkozóan.  
 

A Médiatanács 1358/2016. (XI. 30.) számú döntése  
az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. október 
13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 14-én beérkezett pályázati ajánlatok 

alaki vizsgálata (FW Befektetési 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 az FW Befektetési Kft. pályázót az Eger 101,3 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. november 14-én beérkezett 
pályázati ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerinti igazolás 
benyújtása vonatkozásában.  
 
10. 562/2016. A Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 
17-én beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1359/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 17-én beérkezett pályázati 

ajánlatok vizsgálata (Rádió 96,3 Kft.) 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) 
bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a 
Rádió 96,3 Kft. pályázót a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőségre 
benyújtott pályázati ajánlata tekintetében, a Pályázati Felhívás 2.5.10.2. pontjának 
maradéktalanul megfelelő nyilatkozat, a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerinti 
eredeti, vagy közjegyző által hitelesített, a központi adóhatóság által kiállított hivatalos 

igazolás, a Pályázati Felhívás 2.5.10.21. pontjának maradéktalanul megfelelő nyilatkozat, a 

Pályázati Felhívás 2.5.11.1. j) pontjának mindenben megfelelő kiegészítő melléklet, és a 
Pályázati Felhívás 2.5.4.2. pontja alapján – a Formanyomtatvány VI.3. pontjában 
meghatározott módon – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelő, a működés 
első három teljese évére vonatkozó (2018., 2019., 2020.) mérlegtervek és 
eredménykimutatás-tervek  tekintetében. 
 

A Médiatanács 1360/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 17-én beérkezett pályázati 

ajánlatok vizsgálata (Hullám Média Kft) 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) 
bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a 
Hullám Média Kft. pályázót a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási 
lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) 
pontjának maradéktalanul megfelelő banki igazolás, a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja 
szerinti eredeti, vagy közjegyző által hitelesített, a központi adóhatóság által kiállított 
hivatalos igazolás, és a Formanyomtatvány IV.2. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése, 
a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett költségeket és tervezett 
bevételeket bemutató táblázat megfelelő kitöltése, és a Pályázati Felhívás 2.5.4.2. pontja 
alapján – a Formanyomtatvány VI.3. pontjában meghatározott módon – a 2017. töredék évre 
és a működés első három (3) teljes évére vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvénynek megfelelő eredménykimutatás-tervek tekintetében. 
 
11. 568/2016. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. június 27-én 
beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1361/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. 

április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. június 27-én beérkezett pályázati ajánlat 
tartalmi vizsgálata (Közösségi Rádiózásért Egyesület) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 59. § (2) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.5. pontja alapján felvilágosítást kér a Közösségi 
Rádiózásért Egyesület pályázótól az alábbiak szerint, 

 a pályázó részletesen fejtse ki, hogy mi okozza az eltérést a Formanyomtatvány VI. 
pontja szerinti tervezett bevételek táblázatban, 

 a Formanyomtatvány III.1.3. pontjában a hírműsorszámok vonatkozásában 
meghatározott napi, heti és havi percbeli és százalékos mértékek közötti eltérés 
okairól a teljes műsoridőben, 

 a Formanyomtatvány III.1.3. pontjában a nemzetiségi vagy más kisebbségek 
igényeinek szolgálatára szánt minimális műsoridő vonatkozásában meghatározott 
napi percbeli és százalékos mértékek közötti eltérés okairól a teljes műsoridőben, 

 a Formanyomtatvány III.1.6. pontjában az Mttv. 83. §-ában foglalt közszolgálati 
célokat szolgáló műsorszámok vonatkozásában meghatározott napi, heti és havi 
percbeli és százalékos mértékek közötti eltérés okairól az éjszakai órák nélküli (05.00 
– 23.00) műsoridőben, 

 a Formanyomtatvány III.1.6. pontjában a helyi közélettel foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet segítő műsorszámok vonatkozásában meghatározott napi, heti és 
havi percbeli és százalékos mértékek közötti eltérés okairól az éjszakai órák nélküli 
(05.00 – 23.00) műsoridőben, 

 a Formanyomtatvány III.1.6. pontjában a hírműsorszámok vonatkozásában 
meghatározott napi, heti és havi percbeli és százalékos mértékek közötti eltérés 
okairól az éjszakai órák nélküli (05.00 – 23.00) műsoridőben, 

 a Formanyomtatvány III.1.6. pontjában a nemzetiségi vagy más kisebbségek 
igényeinek szolgálatára szánt minimális műsoridő vonatkozásában meghatározott 
napi percbeli és százalékos mértékek közötti eltérés okairól az éjszakai órák nélküli 
(05.00 – 23.00) műsoridőben, 

 a Formanyomtatvány III.1.6. pontjában a választott célcsoporthoz szóló 
műsorszámok vonatkozásában meghatározott napi, heti és havi percbeli és 
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százalékos mértékek közötti eltérés okairól az éjszakai órák nélküli (05.00 – 23.00) 
műsoridőben, 

 az „Üstökös” és a „Hallgass hazait” című műsorszám tekintetében arról, hogy a 
műsorszámokban hány perc közszolgálati tartalom valósul meg a Formanyomtatvány 
szerinti műsoridőben, 

 a „Bakelit Best of” című műsorszámnak a Pályázati Felhívás 2.4.5.2. a) pont szerint 
feltüntetett célcsoporthoz szóló tartalma és a „Bőgő” című műsorszám közszolgálati 
tartalma tekintetében, valamint 

 a pályázó részletesen, minden nap esetében külön-külön vezesse le, hogy az általa 
az Mttv. 83. §-ában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, 
műsorelemek, valamint a szöveg minimális aránya tekintetében a Formanyomtatvány 
III. pontjában megtett vállalásait hogyan teljesíti a napi teljes műsoridőben. 

 
12. 553/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 
26-án 12 óra 30 perces kezdettel sugárzott „Ütköző délben” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1362/2016. (XI. 30.) számú döntése 

Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 26-án 12 óra 30 perces 

kezdettel sugárzott „Ütköző délben” című műsorszámmal kapcsolatban 
 

A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2016. október 26-án 12 óra 30 perces kezdettel sugárzott „Ütköző 
délben” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 

 
13. 554/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 
26-án 15 óra 56 perces kezdettel sugárzott „56 másodperc” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1363/2016. (XI. 30.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 26-án 15 óra 56 perces 
kezdettel sugárzott „56 másodperc” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2016. október 26-án 15 óra 56 perces kezdettel sugárzott „56 
másodperc” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
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14. 555/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme „A vihar magja” és az „Elrabolva 2.” 
című műsorszámok előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1364/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme „A vihar magja” és az „Elrabolva 2.” című műsorszámok 

előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 
kérelmére megállapítja, hogy 
 

I. A vihar magja című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári 
kategóriába sorolandó. 
 

II. Az Elrabolva 2. című műsorszám az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatári 
kategóriába sorolandó. 

 
15. 558/2016. Sz. T. kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 adóján 

2016. október 11-én 18 órától sugárzott „Tények” című műsorszámmal kapcsolatban 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1365/2016. (XI. 30.) számú döntése 
Sz. T. kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 adóján 2016. október 

11-én 18 órától sugárzott „Tények” című műsorszámmal kapcsolatban 
 
A Médiatanács érdemben elutasítja Sz. T. kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, 
hogy a TV2 Média Csoport Kft. a TV2 adóján 2016. október 11-én 18 órától sugárzott 
„Tények” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 

 
16. 559/2016. Előzetes szakhatósági hozzájárulás a Central Médiacsoport Zrt. és a 

Hearst Central Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1366/2016. (XI. 30.) számú döntése 
előzetes szakhatósági hozzájárulás a Central Médiacsoport Zrt. és a Hearst Central Kft. 

összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában 
 

A Médiatanács a mellékletben szereplő döntés elfogadásával a Central Médiacsoport Zrt. és 
a Hearst Central Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában az előzetes 
szakhatósági hozzájárulást megadja. 

 
17. 565/2016. A Köztársasági Elnöki Hivatal Sajtóigazgatóság beadványa az ATV Zrt.-

vel szemben 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1367/2016. (XI. 30.) számú döntése 

a Köztársasági Elnöki Hivatal Sajtóigazgatóság beadványa az ATV Zrt.-vel szemben 

 
A Médiatanács a Köztársasági Elnöki Hivatal Sajtóigazgatóság általános hatósági felügyeleti 
eljárás indítására vonatkozó kérelme alapján indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján megszünteti. 
 
18. 566/2016. T. I., az Utcajogász Egyesület és Tordai Bence, a Párbeszéd 

Magyarországért Mozgalom szóvivőjének bejelentése a TV2 Média Csoport Kft. TV2 
csatornáján 2016. november 7-én sugárzott Tények című műsorszám 
hajléktalanokkal foglalkozó összeállítása miatt [az Smtv. 14. § (1) és (2) 
bekezdésének és a 17. § (1) és (2) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1368/2016. (XI. 30.) számú döntése 

T. I., az Utcajogász Egyesület és Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarországért Párt 
szóvivőjének bejelentése a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. november 7-én 

sugárzott Tények című műsorszám hajléktalanokkal foglalkozó összeállítása miatt [az Smtv. 
14. § (1) és (2) bekezdésének és a 17. § (1) és (2) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács a mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval 
szemben az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdésének és az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdésének 
vélelmezett megsértése tárgyában a Médiaszolgáltató TV2 csatornáján 2016. november 7-
én sugárzott Tények című műsorszámban „Bűz és mocsok az aluljárókban” címmel közölt, 
hajléktalanokkal foglalkozó összeállítás közzététele miatt. 
 
19. 567/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2017. évi 

piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terve 
 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1369/2016. (XI. 30.) számú döntése 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2017. évi piacfelügyeleti és 

általános hatósági felügyeleti terve 
 

1. A Médiatanács elfogadja az Mttv. 168. §-a alapján elkészített 2017. évi piacfelügyeleti és 
általános hatósági felügyeleti tervét. 
 

2. A Médiatanács hozzájárul a 2017. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti 
tervének a Médiatanács honlapján történő, az Mttv. 168. § (3) bekezdésének megfelelő 
közzétételéhez. 

 
20. 556/2016. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 

(2016. I. félév) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1370/2016. (XI. 30.) számú döntése 
Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2016. I. félév) 



16 

 
A Médiatanács elfogadja a „Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók 
műsoraiban (2016. I. félév)” című tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 
honlapján 
 
21. 557/2016. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2016. január-június) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1371/2016. (XI. 30.) számú döntése 
A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2016. január-június) 

 
A Médiatanács elfogadja „A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2016. január-június)” 
című anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján.  
 
22. 563/2016. A 20%-os bűncselekmény-arány vizsgálata a hírműsorokban (2015) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1372/2016. (XI. 30.) számú döntése 
A 20%-os bűncselekmény-arány vizsgálata a hírműsorokban (2015.) 

 
A Médiatanács elfogadja „A 20%-os bűncselekmény-arány vizsgálata a hírműsorokban 
(2015)” című anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 
 
23. 564/2016. A hallássérültek számára akadálymentesített műsorszámokkal 

kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2016. I. félév) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1373/2016. (XI. 30.) számú döntése 
A hallássérültek számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi 

előírások ellenőrzése (2016. I. félév) 
 
A Médiatanács elfogadja „A hallássérült nézők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos 
kívánalmak ellenőrzése (2016. I. félév)” című anyagot, és elrendeli annak közzétételét a 
Médiatanács honlapján. 
 
24. 560/2016. Az Oroszlányi Televízió Kft. által a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben 

indított, szerződéskötési kötelezettséggel kapcsolatos jogvita 
 
Aranyosné dr. Börcs Janka ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1374/2016. (XI. 30.) számú döntése 

az Oroszlányi Televízió Kft. műsorterjesztő Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltatóval 
szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás eljárás tárgyában 

 
Az Oroszlányi Televízió Kft. műsorterjesztő szerződés létrehozására, szerződéses tartalom 
megállapítására irányuló kérelme alapján indult jogvitás eljárást a Médiatanács megszünteti. 
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Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 12 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. december 1. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

dr. Szabó Emese s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 dr. Kollarik Tamás s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


