
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. december 5-én (hétfőn) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-14. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-14. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-14. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-14. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-14. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-14. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-14. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-14. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-14. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Madarász István bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-6. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 11:30 órakor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett az 1375/2016. (XII. 5.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-270/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás 
bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-275/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati 
eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-271/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2016 pályázati 
eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-272/2016. Pályázati felhívás kibocsátása a magyarországi közösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 
2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségek 
támogatására (REZSI2017) 
MTVA-273/2016. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Videoplus Bt. kérelme 
MTVA-274/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Dunatáj 
Alapítvány kérelme 
570/2016. A Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. október 20-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 21-én beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
571/2016. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. (Pont Rádió) Mezőtúr 89,9 MHz 
kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
572/2016. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség (CREDO RÁDIÓ) Szombathely 98,8 
MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
573/2016. Az ALBA REGIA Kft. (ALPHA RÁDIÓ) Székesfehérvár 88,9 MHz kisközösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
574/2016. A RÁDIÓ HORIZONT Kft. (RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS) Törökszentmiklós 
89,6 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
E-60/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. november hónapban 
E-61/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. november hónapban 
E-62/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék 
által, a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-270/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati 

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

A Médiatanács 1376/2016. (XII. 5.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 610/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
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filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok 
egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (DARGAYATTILA2016) a rendelkezésre álló keretösszeget 100.000 Ft-tal az 
Alap 2016. évi kötelezettségvállalással még nem terhelt forrása terhére megemelve – 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-DARGAY 
ATTILA2016- 

…/2016. 

a kedvezmé- 
nyezett neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

animációs TV- 
film/sorozat 

(epizódok száma) 

a rendező  
neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás  

(Ft) 

1 The Hoppies Kft. 
Egy év  

Hoppifalván 
animációs  

TV-film 
Rófusz  
Ferenc 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
15 000 000 Ft 

2 
Magyar Rajzfilm  

Kft. 

Egy komisz  
kislány naplója  
6-13. epizód 

animációs  
filmsorozat 

(8) 

Gyulai  
Líviusz 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
52 000 000 Ft 

3 Kedd Kft. 
Egy kupac  

kufli 
3-13. epizód 

animációs  
filmsorozat 

(11) 

Jurik  
Kristóf,  
M. Tóth  
Géza 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
58 000 000 Ft 

5 Filmfabriq Kft. Hajótöröttek 
animációs  
filmsorozat 

(12) 

Szeiler  
Péter,  
Fritz  

Zoltán 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
57 600 000 Ft 

6 
CINEMON  

Entertainment  
Kft. 

Lengemesék -  
Nyár a nádtengeren 

animációs  
filmsorozat 

(7) 

Pálfi  
Zsolt 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
17 500 000 Ft 

5 db a megítélt támogatás összesen: 200.100.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 610/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok 
egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (DARGAYATTILA2016) – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot forráshiány 
miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-DARGAY 
ATTILA2016- 

…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

animációs TV- 
film/sorozat 

(epizódok száma) 
a rendező neve 

az első bemutatást  
vállaló  

médiaszolgáltató 

4 Filmservice Kft. 
Gyurmók -  

Gyurmóváros 

animációs  
filmsorozat 

(8) 

Kapitány  
Frigyes 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 610/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok 
egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (DARGAYATTILA2016) a támogatási szerződés megkötésének határidejét – 
tekintettel az év végi ünnepekre – 2017. január 31-ig meghosszabbítja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 
eredményéről szóló közleményt, 
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 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 pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. november 24-ei ajánlása  
 
 
2. MTVA-275/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 

pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági 
ajánlása 

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

 
A Médiatanács 1377/2016. (XII. 5.) számú döntése 

a HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági 
ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) második fordulójából az alábbi, valamely érvényességi 
feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
HUSZÁRIKZOLTÁN 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

39 Moviebar Films Kft. Charon 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) második fordulójában a rendelkezésre álló keretösszeget 
702.250 Ft-tal az Alap 2016. évi kötelezettségvállalással még nem terhelt forrása terhére 
megemelve – 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- 

HUSZÁRIK 
ZOLTÁN 

2016-…/2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

23 
Pápa Városi  

Televízió 
Téli virágzás Bozsogi János 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 950 000 

24 Blue Duck Arts Bt. Cserekapus Vékes Csaba 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

5 625 000 

26 
Filmfabriq  

Produkciós Kft. 
Közhely / Banality Simonyi Balázs 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 500 000 

27 Halluci-Nation Kft. Negyvenhét perc Topolánszky Tamás 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

6 000 000 

28 
Art Vision Stúdió  

Kft. 
Farsang Dobray György 

Duna  
Médiaszolgáltató  

7 500 000 
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Nonprofit Zrt. 

29 Riot Pictures Kft. Aki bújt Schwechtje Mihály 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

5 700 000 

31 
MAKABOR  

STUDIÓ Szolgáltató  
Kft. 

Falun 
Oláh Kata,  

Csukás Sándor 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

6 360 000 

32 FP Films Kft. A nagy dobás Borsos Miklós 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

4 500 000 

33 
Vombat'2011  

Produkciós Kft. 
Angyalom Vizi Mária 

Digital Media &  
Communication Zrt. 

5 250 000 

34 Metaforum Film Kft. Idegen hangok Wizner Balázs 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

2 000 000 

35 
Ametist-Művészeti  

Kft. 
Irinyi Cibulya Nikol 

Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

6 750 000 

36 Ristretto Film Kft. Maszatvár 
Szakonyi Noémi  

Veronika 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

7 020 000 

38 
MOVIE MAKER  

KFT. 
Perújrafelvétel Zilahy Tamás ATV Zrt. 6 880 000 

13 db a megítélt támogatás összesen: 78.035.000 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: 
MA-HUSZÁRIK 

ZOLTÁN 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 
a rendező neve 

az első bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

22 Cuttingroom Bt. 2 M Berta Enikő 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

25 Inforg-M&M Film Kft. Gábor vagyok! Bendó Zsuzsanna 
Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

30 Twin-Tranzit Kft. A meló Urbán Gergő 
Digital Media &  

Communication Zrt. 

37 Crocobee Kft. Majdnem otthon Szentgyörgyi Bálint 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

40 iamnewhere Kft. Gyújtópont Kerékgyártó Yvonne 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

 
4.  
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) második fordulójában a támogatási szerződés 
megkötésének határidejét – tekintettel az év végi ünnepekre – 2017. január 31-ig 
meghosszabbítja. 
 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 
b) 5 napon belül a pályázati eljárás második fordulójának eredményéről szóló 

közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,  
c) 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, 
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d) a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság ajánlása  
 
 
3. MTVA-271/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2016 

pályázati eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének 
elfogadása 

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

A Médiatanács 1378/2016. (XII. 5.) számú döntése 
a NEMESKÜRTYISTVÁN2016 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződések és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a 
NEMESKÜRTYISTVÁN2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal 
kötendő támogatási szerződések és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét 
képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződéseket és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés filmelőállító kedvezményezett esetében 
2. melléklet: támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében  
3. melléklet: támogatási szerződés önálló határon túli kedvezményezett esetében  
4. 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-272/2016. Pályázati felhívás kibocsátása a magyarországi közösségi 

médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési 
és üzemeltetési költségek támogatására (REZSI2017) 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1379/2016. (XII. 5.) számú döntése 
a REZSI2017 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a magyarországi közösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 
2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek 
támogatására meghirdetendő REZSI2017 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: 

 pályázati kérelem űrlap 

 nyilatkozat adatszolgáltatási kötelezettségről 
 
 
5. MTVA-273/2016. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2015 pályázati 

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

A Médiatanács 1380/2016. (XII. 5.) számú döntése 
a CSERÉSMIKLÓS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Videoplus Bt. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 281/2015. (III. 24.) számú 
döntésével a dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárásban (CSERÉSMIKLÓS2015) kedvezményezetté nyilvánított 
Videoplus Bt. „Szent Margit leánya” című, MA-CSERÉSMIKLÓS2015-29/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul az adásba kerülési határidő 2016. december 31-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. 
 
 
6. MTVA-274/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem és a Dunatáj Alapítvány kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1381/2016. (XII. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem és a 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 Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem „120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológia” című, MA-
EMBERJUDIT2014-77/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul 
a befejezési határidő 2016. december 31-ére, a beszámolási határidő 2017. február 15-ére 
és a bemutatási határidő 2017. május 31-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, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
 
7. 570/2016. A Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. október 20-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 
21-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1382/2016. (XII. 5.) számú döntése 
a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
október 20-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 21-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata (Radio Plus Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. október 20-án közzétett pályázati felhívás 1.10.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja 
fel a Radio Plus Kft. pályázót  
 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú 
benyújtása tekintetében, 

 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. a) pontjának mindenben megfelelő alapító okirat 
benyújtása tekintetében, 

 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontjának mindenben megfelelő banki igazolás 
tekintetében, 

 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. j) pontja alapján a legutolsó lezárt üzleti év pénzügyi 
beszámolójához tartozó kiegészítő melléklet(ek) benyújtására vonatkozóan, 

 

 a Formanyomtatvány VI. pontjában a tervezett költségeket bemutató táblázat 
megfelelő kitöltésére vonatkozóan, 

 

 a pályázati ajánlat mellékleteként csatolt eredménykimutatás-tervekben és 
mérlegtervekben szereplő adatok megfelelő kitöltésére vonatkozóan. 
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A Médiatanács 1383/2016. (XII. 5.) számú döntése 
a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
október 20-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 21-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata (INTERAX Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. október 20-án közzétett pályázati felhívás 1.10.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja 
fel az INTERAX Kft. pályázót  
 

 a Formanyomtatvány IV.2. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése tekintetében, 
 

 a pályázati felhívás 2.5.10.25. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú 
benyújtása tekintetében. 

 
 
8. 571/2016. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. (Pont Rádió) Mezőtúr 89,9 

MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1384/2016. (XII. 5.) számú döntése 
az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. (Pont Rádió) Mezőtúr 89,9 MHz kisközösségi 

médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 

A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-
tervezetet elfogadva – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján 
az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. Mezőtúr 89,9 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített 
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2022. február 12-ig 
megújítja. 
 
 
9. 572/2016. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség (CREDO RÁDIÓ) 

Szombathely 98,8 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
kapcsolatos kérelme 

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

A Médiatanács 1385/2016. (XII. 5.) számú döntése 
a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség (CREDO RÁDIÓ) Szombathely 98,8 MHz 

kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 

A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítást 
elfogadva – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a 
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szombathely 98,8 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített 
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2022. február 18-ig 
megújítja. 
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10. 573/2016. Az ALBA REGIA Kft. (ALPHA RÁDIÓ) Székesfehérvár 88,9 MHz 
kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 

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

 
A Médiatanács 1386/2016. (XII. 5.) számú döntése 

az ALBA REGIA Kft. (ALPHA RÁDIÓ) Székesfehérvár 88,9 MHz kisközösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 

 
A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-
tervezetet elfogadva – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján 
az ALBA REGIA Kft. Székesfehérvár 88,9 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek 
korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2022. február 13-ig megújítja. 
 
 
11. 574/2016. A RÁDIÓ HORIZONT Kft. (RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS) 

Törökszentmiklós 89,6 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
kapcsolatos kérelme 

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

A Médiatanács 1387/2016. (XII. 5.) számú döntése 
a RÁDIÓ HORIZONT Kft. (RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS) Törökszentmiklós 89,6 MHz 

kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 

A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-
tervezetet elfogadva – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján 
a RÁDIÓ HORIZONT Kft. Törökszentmiklós 89,6 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített 
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2022. február 13-ig 
megújítja. 
 
 
12. E-60/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. november hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
13. E-61/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. november hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
14. E-62/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi 

Törvényszék által, a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
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Dr. Karas Monika az ülést 12:07 órakor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. december 9. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 Dr. Koltay András s. k. Dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


