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Az ülést Karas Monika 12 óra 03 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések és tájékoztató napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 
a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 54/2017. (I. 31.) számon az 
alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-14/2017. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM KFT. kérelme 
MTVA-15/2017. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Berta Enikő kérelme 
MTVA-16/2017. A támogatási szerződések megkötéséhez szükséges kötelespéldány 
szolgáltatási kötelezettség igazolásának mellőzéséről 
T-3/2017. A 2017. évi egyes filmes pályázati eljárások bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 
40/2017. A Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. október 20-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 21-én beérkezett 
pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
41/2017. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
42/2017. Az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. november 10-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 9-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 
39/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 
969. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
428/2016. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2015. július 1-december 31.) 
36/2017. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2016. január 1 – 2016. június 30.) 
E-6/2017. A Médiatanács követelés állománya (2016. december) 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-14/2017. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM KFT. kérelme 
 
Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 55/2017. (I. 31.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM 

KFT. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 305/2016. (III. 22.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2016) kedvezményezetté nyilvánított 
MEGA FILM KFT. „Csandra szekere” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2016-16/2016. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti 
időtartamban (93 perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – 
változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, 
azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő 
feltöltésére. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
2. MTVA-15/2017. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Berta Enikő kérelme 
 
Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Karas Monika az előterjesztésben szereplő „A” 
jelű javaslatot tette fel szavazásra, amelyet a Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 56/2017. (I. 31.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Berta Enikő 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) kedvezményezetté nyilvánított Berta Enikő „Fibulák 
és fabulák - avagy leletek a régészetről” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2014-70/2014. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul 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 és a 
médiaszolgáltatót. 
 
3. MTVA-16/2017. A támogatási szerződések megkötéséhez szükséges 

kötelespéldány szolgáltatási kötelezettség igazolásának mellőzéséről 
 
Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 57/2017. (I. 31.) számú döntése 
a támogatási szerződések megkötéséhez szükséges kötelespéldány szolgáltatási 

kötelezettség igazolásának mellőzéséről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a jelen döntésben megnevezett, a 
filmalkotások gyártásának, valamint az ad hoc események azonnali, helyszíni forgatási 
munkálatainak támogatására vonatkozó pályázati eljárások esetében a támogatási 
szerződés megkötésekor eltekint a 60/1998. (III. 27.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése 
alapján a pályázó korábbi alkotásaira vonatkozóan fennálló kötelespéldány szolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás becsatolásának kötelezettségétől. A döntéssel 
érintett pályázatok: 

 EMBERJUDIT2016 III. forduló 

 MACSKÁSSYGYULA2016 III. forduló 

 ESCHERKÁROLY2016. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződések megkötésekor döntésének megfelelően járjon 
el. 
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4. T-3/2017. A 2017. évi egyes filmes pályázati eljárások bírálóbizottsági tagjainak 

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

A Médiatanács 58/2017. (I. 31.) számú döntése 
a 2017. évi egyes filmes pályázati eljárások bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a dokumentumfilmek 
(EMBERJUDIT2017) és az animációs filmek (MACSKÁSSYGYULA2017) gyártásának 
támogatására meghirdetett pályázati eljárásokban beérkezett szinopszisokat és pályázatokat 
értékelő bírálóbizottságok tagjává az alábbi személyeket választja meg: 
 

 EMBERJUDIT2017 MACSKÁSSYGYULA2017 

elnök Orosz Dénes Varsányi Ferenc 

tagok 
Hermann Róbert Ternovszky Béla 

Duszka Péter Kerek Béla 

 
A bírálóbizottsági elnökök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2017. február 2-ától 
2018. február 15-éig tart. 
 
2. 
A Médiatanács az elnökök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400 000 Ft-ban, 
a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnökök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
A dokumentumfilmek (EMBERJUDIT2017) és az animációs filmek 
(MACSKÁSSYGYULA2017) gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárások 
valamennyi fordulójában kedvezményezetté nyilvánított és elkészült összes filmalkotás 
megtekintéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400 000 Ft, a tagok részére bruttó 
350 000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a bírálóbizottságok működésének szabályairól 
szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által benyújtott általános értékelés 
Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az általános értékelés 
elfogadásával egyidejűleg dönt. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott/kinevezett 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. 
 
5. 40/2017. A Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. október 20-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 
21-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
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Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 59/2017. (I. 31.) 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 

ajánlatok alaki vizsgálata (Radio Plus Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016. október 
20-án közzétett, a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. pályázót. 
 

A Médiatanács 60/2017. (I. 31.) 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 

ajánlatok alaki vizsgálata (INTERAX Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016. október 
20-án közzétett, a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására pályázati ajánlatot benyújtó INTERAX Kft. pályázót. 
 
6. 41/2017. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 
12-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 61/2017. (I. 31.) számú döntése 
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. november 18-án közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. 
pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. pályázót a Pályázati Felhívás 
Formanyomtatvány VI. fejezete szerinti tervezett bevételeket tartalmazó táblázat 
vonatkozásában.  
 

A Médiatanács 62/2017. (I. 31.) számú döntése 
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (”B & T” Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. november 18-án közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. 
pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a ”B & T” Kft. pályázót 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontjának mindenben megfelelő banki igazolás, 
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 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontjának mindenben megfelelő adóigazolás, 
valamint 

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti, a tervezett költségeket bemutató táblázat 
megfelelő kitöltése tekintetében. 

 
A Médiatanács 63/2017. (I. 31.) számú döntése 

a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (VLNC FM Rádió Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. november 18-án közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. 
pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a VLNC FM Rádió Kft. pályázót 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontja szerinti banki igazolás, valamint 

 a Formanyomtatvány IV. 2. pont szerinti táblázat vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 64/2017. (I. 31.) számú döntése 
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (GONG RÁDIÓ Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. november 18-án közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. 
pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a GONG RÁDIÓ Kft. pályázót  

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

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.25. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú 
benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.26. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú 
benyújtása, 

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

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti, a tervezett bevételeket bemutató táblázat 
megfelelő kitöltése tekintetében. 

 
7. 42/2017. Az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. november 10-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 9-
én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 65/2017. (I. 31.) számú döntése 
az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

november 10-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 9-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (FW Befektetési Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel az FW 
Befektetési Kft. pályázót 
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 a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett költségek 
táblázat megfelelő kitöltésére vonatkozóan, 

 Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontjának mindenben megfelelő bankigazolás 
tekintetében, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerinti eredeti, illetve közjegyző által 
hitelesített, a központi adóhatóság által kiállított hivatalos igazolások tekintetében 
Szécsi Péter vonatkozásában. 

 
A Médiatanács 66/2017. (I. 31.) számú döntése 

az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
november 10-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 9-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Turul Média Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Turul Média 
Kft. pályázót 

 Formanyomtatvány IV.2. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltésére vonatkozóan, 

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti a tervezett költségek és tervezett bevételek 
táblázatok megfelelő kitöltésére vonatkozóan, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.4.2 pontja szerint a működés első három (3) teljes évére 
vonatkozó, a számviteli szabályoknak megfelelő eredménykimutatás-tervekre 
vonatkozóan, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontja szerinti nyilatkozat teljeskörű megtételére 
vonatkozóan, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.25. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő megtételére 
vonatkozóan, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerinti eredeti, illetve közjegyző által 
hitelesített, a központi adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás tekintetében 
Molnár József és Havellant István vonatkozásában. 

 
A Médiatanács 67/2017. (I. 31.) számú döntése 

az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
november 10-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 9-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Hold Reklám Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Hold Reklám 
Kft. pályázót 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.25. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú 
benyújtása tekintetében, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.4.2 pontja szerint a működés első három (3) teljes évére 
vonatkozó, a számviteli szabályoknak megfelelő eredménykimutatás-tervek és a 
mérlegtervek vonatkozásában. 

 
8. 39/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel – Nappal Budapest” című 

filmalkotás 969. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) 
bekezdés] 

 
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 68/2017. (I. 31.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 969. 

epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 
kérelmére megállapítja, hogy az „Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 969. epizódja az 
Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem 
ajánlott) sorolandó. 
 
9. 428/2016. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2015. július 1 – december 31.) 

36/2017. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2016. január 1 – 2016. június 
30.) 

 
Mádl András ismertette az előterjesztéseket. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésekben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 69/2017. (I. 31.) számú döntése 
Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2015. július 1 – december 31.) 

 
A Médiatanács hozzájárul a Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2015. július 1 – 
december 31.) c. anyag interneten történő közzétételéhez. 
 

A Médiatanács 70/2017. (I. 31.) számú döntése 
Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2016. január 1 – 2016. június 30.) 

 
A Médiatanács hozzájárul a Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2016. január 1 – 
2016. június 30.) c. anyag interneten történő közzétételéhez. 
 
10. E-6/2017. A Médiatanács követelés állománya (2016. december) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést lejáró médiaszolgáltatási jogosultságokat is magába foglaló médiaszolgáltatási 
lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről a következő frekvenciák 
vonatkozásában: 

 Tokaj 101,8 MHz, 

 Telkibánya 100,6 MHz, 

 Miskolc 103,0 MHz. 
 
Karas Monika az ülést 12 óra 32 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. február 2. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

dr. Szikora Tamás s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 dr. Auer János s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


