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JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. március 21-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-22. pontoknál) 
dr. Auer János Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Sarlós Péterné főosztályvezető (1-22. pontoknál) 
dr. Andrássy György főosztályvezető (1-22. pontoknál) 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-22. pontoknál) 
Mádl András főosztályvezető (15-22. pontoknál) 

dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető (1-22. pontoknál) 
Cserháti Zoltán intézményi kommunikációs munkatárs (1-22. pontoknál) 

dr. Kállay Eszter, a jegyzőkönyv vezetője (1-22. pontoknál) 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató (1-9. pontoknál) 
Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök (1-9. pontoknál) 

Jenik Péter bírálóbizottsági elnök (1. pontnál) 
Gyurity Mónika bírálóbizottsági elnök (1-2. pontoknál) 
Orosz Dénes bírálóbizottsági elnök (1-2. pontoknál) 

dr. Kastory Edina Média- és Hírközlési Biztos (20-22. pontoknál) 
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Az ülést dr. Karas Monika 12 óra 02 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika az írásban kiküldött napirendi javaslat tárgysorába 
szóbeli felvételre javasolta az MTVA-18/2017., az MTVA-18/II/2017., és az MTVA-49/2017. 
számú előterjesztéseket.  
 
Ezt követően javasolta az írásban kiküldött tárgyalási sorrend alábbiak szerinti módosítását:  

 a szóban felvételre javasolt előterjesztések az MTVA-48/2017. számú tájékoztató után 
kerüljenek tárgyalásra, 

 az MTVA-45/2017. számú előterjesztés az MTVA-49/2017. számú előterjesztés után 
kerüljön tárgyalásra. 

Ezekkel a módosításokkal a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 
a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett 244/2017. (III. 21.) számon 
az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-44/2017. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati eljárás 
negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-46/2017. Az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2014) és a dokumentumfilmek gyártásának támogatására 
(EMBERJUDIT2014) meghirdetett pályázati eljárásokban kedvezményezetté nyilvánított 
pályázatok elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-47/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. kérelme 
MTVA-48/2017. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kunt Ernő Képíró Műhely Egyesület 
tájékoztatója 
MTVA-18/2017. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. kiegészített kérelme 
MTVA-18/II/2017. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. kérelme 
MTVA-49/2017. A FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásban a szinopszisok beküldési 
határidejének meghosszabbításáról 
MTVA-45/2017. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2017 pályázati eljárás második 
fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
T-21/2017. A televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárás (FEHÉRGYÖRGY2017) bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 
T-22/2017. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2017) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
109/2017. Felkérés budapesti telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek 
frekvenciatervének kidolgozására 
110/2017. A Keszthely 99,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. december 15-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 
111/2017. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. december 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 
106/2017. A Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. október 13-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
107/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű csatornáján 2017. február 22-én 20 óra 
32 perc 10 másodperces kezdettel sugárzott Ma este című műsorszámmal kapcsolatban 
108/2017. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent István Rádió 96,4 
állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Törökszentmiklós 96,4 MHz) közösségi 



3 

médiaszolgáltatás 2017. január 2-8. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 64. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 47/2017. számú előterjesztés 
105/2017. A nők médiaképe 
112/2017. Az Oroszlányi Televízió Kft. által a TV2 Média Csoport Zrt. ellen indított, 
szerződéskötési kötelezettséggel kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése 
T-19/2017. A Médiatanács közreműködése a 14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztiválon (2017. szeptember 8-17.) 
T-20/2017. A Médiatanács közreműködése az 5. Friss Hús Budapest Nemzetközi 
Rövidfilmfesztiválon (2017. március 29. – április 2.) 
E-12/2017. A Média- és Hírközlési Biztos 2016. IV. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
E-13/2017. A Médiatanács követelés állománya (2017. február) 
E-14/2017. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács határozatai 
felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-44/2017. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Jenik Péter 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 245/2017. (III. 21.) számú döntése 
a TVALLANDO2016 pályázati eljárás negyedik 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) negyedik 
fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat 
kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…/2017. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

140 
Létesítményeket Üzemeltető  

Nonprofit Kft. 
OVTV OVTV magazin 

142 Erményi Csaba Pomáz Televízió Heti krónika 

152 Centrum Televízió Kft. ESTV Közélet Pest-erzsébeten 

155 O2 TV Kft. O2 TV Híradó 

159 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Keszthelyi Televízió 

Szignatúra Kulturális  
Magazin 

160 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Keszthelyi Televízió Keszthelyi Híradó 

164 GROBOL Kft. D+ TV Híradó 

167 GA-BU Kft. Csurgói Városi Televízió Csurgói Hírmagazin 

 
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) negyedik 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 



4 

ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 

TVALLANDO 
2016-…/2017. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor  
címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

139 BV MÉDIA Bt. Eleven Televízió Bükkaljai Mozaik 
közéleti  
magazin 

2 500 000 

141 
XV. Média Nonprofit  

Kft. 
XV-TV Hétzáró Hírtükör 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

157 

Kistelek Város  
Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú  
Közalapítvány 

Kistelek Városi  
Televízió 

Heti Mozaik 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

168 Csongrád TV Kft. Csongrád Tv Közéleti Mozaik 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

169 GROBOL Kft. D+ TV Főutca 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

171 
Mór Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
VTV MÓR Köztér 

közéleti  
magazin 

3 180 000 

172 
TRIÓ-MÉDIA- 

DUNÁNTÚL Kft. 
Trió TV Dunántúl Közéleti Magazin 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

174 PVTV Nonprofit Kft. 
Putnoki Városi  

Televízió 
Heti körkép 

közéleti  
magazin 

3 000 000 

8 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 24.280.000 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) negyedik 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a „közéleti magazin” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 2.488.837 Ft-ból 1.218.652 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-…/2017. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

149 Gyöngyösi TV Kft. 
Gyöngyösi Városi  

Televízió 
Aktuális hírműsor 9 480 000 

153 

Zemplén Televízió  
Közhasznú Non-profit  
Korlátolt Felelősségű  

Társaság 

Zemplén TV Hír7 hírműsor 10 173 317 

161 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 
Ózdi Városi  

Televízió 
Ózdi Krónika hírműsor 10 080 000 

162 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

Túri Hírmondó hírműsor 4 768 335 

173 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd TV Híradó hírműsor 9 357 000 

177 
Soproni Kommunikációs  

Központ Kft. 
Sopron Televízió Híradó hírműsor 9 920 000 

180 
"KÖLCSEY" Nonprofit  

Kft. 
Kölcsey Televízió Híradó hírműsor 10 440 000 

7 db „hírműsor” kategóriában összesen: 64.218.652 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) negyedik 
fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a „közéleti magazin” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 2.488.837 Ft-ból 250.000 Ft átcsoportosításával 
– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban 
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rögzített értékeket, összegeket és ütemezést az alábbi pályázatokat támogatja, és a 
pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 

TVALLANDO 
2016-…./2017. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

143 
Szerdahelyi József  

Nonprofit Kft. 
Vásárhelyi Televízió Publikum 

kulturális  
magazin 

1 840 000 

144 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió Kultúrpont 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

147 Fanny-Film Kft. VKC Televízió KultúrCseppek 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

151 
Halom Televízió  

Nonprofit Kft. 
Halom Televízió Paletta 

kulturális  
magazin 

2 120 000 

156 Veszprém TV Kft. Veszprém TV Kilátó 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

158 Pápa Városi Televízió Pápa Városi Televízió Végre péntek! 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

170 
Kecskeméti Televízió  

Nonprofit KFT. 
Kecskeméti Televízió Múzsa 

kulturális  
magazin 

1 880 000 

176 
Makói Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Makói Városi TV Társalgó 

kulturális  
magazin 

1 840 000 

8 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 16.000.000 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) negyedik 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…./2017. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

146 
Szentendrei  

Médiaközpont Kft. 
TV Szentendre Szentendre Ma hírműsor 

148 Fanny-Film Kft. VKC Televízió Budakalász Ma hírműsor 

150 
Bonum TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
BonumTV Hírek hírműsor 

163 "CSABA TV" Kft. CSABA TV Híradó hírműsor 

175 
Danubia Televízió  

Nonprofit Kft. 
Danubia Televízió Hírpercek hírműsor 

178 LP Média Kft.  "hatoscsatorna" Hatos Híradó hírműsor 

 
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) negyedik 
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-…./2017. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

165 
Szegedi Rendezvény- és  

Médiaközpont Nonprofit Kft. 
Városi TV Szeged Körút 

kulturális  
magazin 

 
7. 
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 
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fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…./2017. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

154 Kortye Vilmos WTV WILLIAMS TV Williams Híradó közéleti magazin 

166 GloboTv Bt. Globo Televízió Globo Magazin közéleti 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) negyedik 
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-…./2017. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

145 
Tatai Televízió  
Közalapítvány 

Tatai Televízió Híradó hírműsor 

179 
Ceglédi TV Közhasznú  

Nonprofit Kft 
Ceglédi Városi  

Televízió 
Híradó hírműsor 

181 
Pécsi Kommunikációs  

Központ Kft. 
Pécs TV Pont Ma 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 TVALLANDO2016 pályázati eljárás negyedik 
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 negyedik fordulójának eredményéről 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 pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. március 8-án kelt ajánlása 
 
 
2. MTVA-46/2017. Az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására 

(KOLLÁNYIÁGOSTON2014) és a dokumentumfilmek gyártásának támogatására 
(EMBERJUDIT2014) meghirdetett pályázati eljárásokban kedvezményezetté 
nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 
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Gyurity Monika és Orosz Dénes ismertették az előterjesztést. Hozzászólt dr. Kollarik Tamás, 
dr. Karas Monika, és dr. Kocsis Noémi. 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 246/2017. (III. 21.) számú döntése 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok 
elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékeléséről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban a kedvezményezetté nyilvánított 
filmalkotások bírálóbizottsági értékelését elfogadja, és a bírálóbizottság elnöke részére bruttó 
350.000 Ft, az értékelésben részt vevő tagok részére bruttó 300.000 Ft díjazást állapít meg. 
 
A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy intézkedjen a bírálóbizottság 
elnöke és tagjai részére a megbízási díj kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. január 26-án kelt értékelése 
 

A Médiatanács 247/2017. (III. 21.) számú döntése 
a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 
bírálóbizottsági értékeléséről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban a kedvezményezetté nyilvánított filmalkotások 
bírálóbizottsági értékelését elfogadja, és a bírálóbizottság elnöke részére bruttó 350.000 Ft, 
az értékelésben részt vevő tagok részére bruttó 300.000 Ft díjazást állapít meg. 
 
A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy intézkedjen a bírálóbizottság 
elnöke és tagjai részére a megbízási díj kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. február 9-én kelt értékelése 
 
 
3. MTVA-47/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. 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: 
 

A Médiatanács 248/2017. (III. 21.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media 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 AZT-Media Kft. „Irijám és Jonibe” című, MA-DARGAYATTILA2015-5/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
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elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2017. augusztus 15-ére, a beszámolási 
határidő 2017. szeptember 30-ára és a bemutatási határidő 2018. június 30-ára történő 
módosításához, 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. 
 
 
4. MTVA-48/2017. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kunt Ernő Képíró Műhely 
Egyesület tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul 
vett. 
 
 
5. MTVA-18/2017. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. kérelme 
MTVA-18/II/2017. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. kiegészített 
kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztéseket, és kérte, hogy a Médiatanács az MTVA-
18/II/2017. számú előterjesztésben foglalt kiegészítések figyelembe vételével hozza meg 
döntését. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadta az MTVA-18/II/2017. számú előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 249/2017. (III. 21.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film 

Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 63/2015. (I. 20.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2015) kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. „A Levelek” 
című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2015-5/2015. 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. 
 
 
6. MTVA-49/2017. A FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásban a szinopszisok 

beküldési határidejének meghosszabbításáról 
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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 250/2017. (III. 21.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY pályázati eljárásban a szinopszisok beküldési és értékelési határidejének 

meghosszabbításáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 150/2017. (II. 21.) számú 
döntésével elfogadott televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
vonatkozó FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásban a szinopszisok beküldési határidejét 
2017. március 30-a 12:00 óráig, a szinopszisok értékelésének határidejét 2017. április 27-éig 
meghosszabbítja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően haladéktalanul módosítsa a felhívás szövegét, és 
döntéséről az Alap honlapján adjon ki közleményt. 
 
 
7. MTVA-45/2017. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2017 pályázati eljárás 

második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Fenyősi Zoltán ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 
Hozzászólt dr. Kocsis Noémi. 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 251/2017. (III. 21.) számú döntése 
a REZSI2017 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1379/2016. (XII. 5.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(REZSI2017) az alábbi pályázatokat érvénytelenség miatt a második fordulóból kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
REZSI2017- 

…/2017. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

71 EXTRÉM BUSINESS Kft. Rádió 87.8 Érd 

74 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Hajdúnánási Televízió 

78 
Létesítményeket Üzemeltető  

Nonprofit Kft. 
OVTV 

84 DIGART-M Kft. Szentes Televízió 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1379/2016. (XII. 5.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásból 
(REZSI2017) a DSTV Média Kft. MA-REZSI2017-88/2017. iktatószámú pályázatát kizárja. 
 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1379/2016. (XII. 5.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
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– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2017) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az 
alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA- 

REZSI2017- 
…/2017. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

02 
Mezőtúri Közművelődési és Sport  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőtúri Városi Televízió 5 500 000 

07 Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Rádió Monoster 4 955 643 

15 ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. ALPHA RÁDIÓ 2 758 855 

16 Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Mustár Rádió 2 438 612 

19 XEROPRESS Bt.  Körös Televízió 6 600 000 

20 INFONEXT Kft. Info TV 5 541 250 

21 Fanny-Film Kft. VKC Televízió 6 600 000 

24 Pengő Ferenc  KARCAG TELEVÍZIÓ 2 332 000 

25 Szombathelyi Evangélikus Egyházközség CREDO Rádió 4 400 000 

30 Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület Rádio Sun 3 960 000 

31 Csoboth Zoltán  Városi TV Mohács 6 593 180 

34 AERIEL Kft.  Klasszik Rádió 92.1 4 610 034 

36 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre 6 600 000 

46 Média Universalis Alapítvány Első Pesti Egyetemi Rádió 4 345 000 

49 B.-A.-Z. Megye Betegeiért Alapítvány Csillagpont Rádió 4 400 000 

50 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió 6 600 000 

53 Magyar Ferenc 
Komló és Térsége  

Televízió 
6 600 000 

61 Dunaharaszti Ipartestület KiSDuNa TV 6 374 808 

64 Újpesti Sajtó Kft. Újpesti Közéleti Televízió 6 600 000 

68 MAG Televízió Kft. Mag Televízió 4 758 765 

69 Karc FM Média Kft. Karc FM  5 500 000 

79 Sanocki Péter János Balmazújváros Televízió 3 706 296 

80 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió 6 050 000 

81 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus Rádió  

88,6 MHz 
5 423 352 

82 Katolikus Rádió Zrt. Magyar Katolikus Rádió 5 496 579 

86 Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. BonumTV 6 600 000 

87 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV 5 945 610 

27 db a megítélt támogatás összesen: 141.289.984 Ft 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1379/2016. (XII. 5.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2017) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
REZSI2017- 

…/2017. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

01 RÁDIÓ HORIZONT Kft. Rádió Törökszentmiklós  

08 MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. MÓRA-NET TV 

11 
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú  

Tájékoztatásáért Alapítvány 
Szentgál Televízió 

13 Kortye Vilmos  WTV 

14 "LABEL-84" Kft. Zugló Televízió 

17 Fanny-Film Kft. Rádió Szentendre 

54 Dede Zsoltné Sári Andrea  Kék-Kálló Tv Derecske 

55 SÁRRÉT MÉDIA Bt. Sárrét Fm 
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56 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió-TV-Dunántúl 

57 Szabó Ferenc Balaton Rádió 

58 Magyar Katolikus Rádió Alapítvány Szent István Rádió 

63 
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési  

Központ, Könyvtár, Múzeum 
Ladány Televízió 

67 
Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért  

Közhasznú Közalapítvány 
Kistelek Városi Televízió 

72 Centrum Televízió Kft. Centrum TV  

73 Tavi Kft. Tavi Tv. 

75 Bihari Antal  Körzeti Televízió 

76 ARCHIMEDIA Kft. Promontor Televízió 

77 Erményi Csaba Pomáz Televízió 

83 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió 

85 Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. Zemplén TV 

89 Ipoly Média Kft. Ipoly Televízió 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1379/2016. (XII. 5.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2017 pályázati 
eljárás második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás második 
fordulójának eredményéről és a fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. március 10-ei ajánlása 
 
 
8. T-21/2017. A televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 

meghirdetett pályázati eljárás (FEHÉRGYÖRGY2017) bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

 
Dr. Karas Monika 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 252/2017. (III. 21.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziófilmek és televíziófilm-
sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati 
eljárásban beérkezett szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az 
alábbi személyeket választja meg, illetve nevezi ki: 
 

 FEHÉRGYÖRGY2017 

tagok 

Gajdics Ottó 

Medveczky Balázs  

Zaras Andrea 
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A Médiatanács a FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Gajdics Ottót választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának, illetve kinevezésének időbeli hatálya 
2017. március 21-étől 2017. július 31-éig tart. 
 
2. 
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 
400.000 Ft-ban, a választott tag megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 
Ft-ban állapítja meg. A kinevezett tag – Medveczky Balázs – feladatát díjazás nélkül látja el. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a választott tag megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 
15 munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
A televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárás valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és 
elkészült TV-film megtekintéséért és véleményezéséért a bizottsági elnök részére bruttó 
400.000 Ft, a választott tag 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. 
 
 
9. T-22/2017. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 

tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2017) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
Dr. Karas Monika 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 253/2017. (III. 21.) számú döntése 
a RADIOALLANDO2017 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű 
szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására 
meghirdetett RADIOALLANDO2017 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő 
bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg: 
 

 RADIOALLANDO2017 

tagok 

dr. Lipták Eszter 

Jenik Péter 

Lányi Lajos 
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A Médiatanács a RADIOALLANDO2017 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére dr. Lipták Esztert választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2017. április 3-ától 
2018. február 28-áig tart. 
 
2. 
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként 
bruttó 400.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 
350.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a fordulónkénti 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. 
 
 
10. 109/2017. Felkérés budapesti telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
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 254/2017. (III. 21.) számú döntése 
felkérés budapesti telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének 

kidolgozására (Budapest I.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt egy budapesti 
telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 

A Médiatanács 255/2017. (III. 21.) számú döntése 
felkérés budapesti telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének 

kidolgozására (Budapest II.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt egy budapesti 
telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 
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 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
11. 110/2017. A Keszthely 99,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. december 15-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 
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 256/2017. (III. 21.) számú döntése 
a Keszthely 99,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. december 15-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Helikon Rádió Kft. a Médiatanács 202/2017. (III. 7.) 
számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 58. § (2) 
bekezdése alapján a Keszthely 99,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
 
 
12. 111/2017. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. december 16-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 
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 257/2017. (III. 21.) számú döntése 
a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. december 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Helikon Rádió Kft. a Médiatanács 203/2017. (III. 7.) 
számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 58. § (2) 
bekezdése alapján a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
 
 
13. 106/2017. A Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. október 13-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

 
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: 
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A Médiatanács 258/2017. (III. 21.) számú döntése 
a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

október 13-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) 

pontja szerint megállapítja, hogy a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában megindított pályázati eljárás 
eredménytelen, tekintettel arra, hogy valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki, 
illetőleg tartalmi szempontból érvénytelen. 

 
2. A Médiatanács az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) 

pontja alapján megállapítja, hogy a Rádió 96,3 Kft. pályázónak a Paks 96,3 MHz helyi 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására benyújtott pályázati 
ajánlata alakilag érvénytelen. 

 
3. A Médiatanács az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja alapján, valamint a Pályázati 

Felhívás 1.10.9.2. g) és m) pontjai alapján megállapítja, hogy a Hullám Média Kft. 
pályázónak a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására benyújtott pályázati ajánlata tartalmilag érvénytelen. 

 
 
14. 107/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű csatornáján 2017. 
február 22-én 20 óra 32 perc 10 másodperces kezdettel sugárzott Ma este című 
műsorszámmal kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia 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 259/2017. (III. 21.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű csatornáján 2017. február 22-én 20 óra 32 
perc 10 másodperces kezdettel sugárzott „Ma este” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
az M1 elnevezésű csatornáján 2017. február 22-én 20 óra 32 perc 10 másodperces 
kezdettel sugárzott „Ma este” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és 
a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
 
15. 108/2017. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent István 

Rádió 96,4 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Törökszentmiklós 96,4 MHz) 
közösségi médiaszolgáltatás 2017. január 2-8. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
továbbá a 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 
47/2017. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia 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: 
 
  



16 

A Médiatanács 260/2017. (III. 21.) számú döntése 
a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent István Rádió 96,4 állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Törökszentmiklós 96,4 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 
2017. január 2-8. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 

megsértése] 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) a Szent István Rádió 96,4 állandó megnevezésű adóján a 2017. január 
2-8. között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiatanács a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 200.000,- Ft összegű 
bírsággal sújtja. A Médiatanács az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján megtiltja egyúttal a 
jogsértő magatartás tanúsítását. 

 
2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató Szent István Rádió 96,4 

állandó megnevezésű adóján a 2017. január 2-8. között sugárzott műsorában 
megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, 
amely jogsértés miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft 
összegű bírsággal sújtja a Médiaszolgáltatót. A Médiatanács az Mttv. 186. § (3) 
bekezdése alapján megtiltja egyúttal a jogsértő magatartás tanúsítását. 

 
 
16. 105/2017. A nők médiaképe 
 
Mádl András 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 261/2017. (III. 21.) számú döntése 
A nők médiaképe 

 
A Médiatanács hozzájárul A nők médiaképe c. elemzés internetet történő közzétételéhez. 
 
 
17. 112/2017. Az Oroszlányi Televízió Kft. által a TV2 Média Csoport Zrt. ellen indított, 

szerződéskötési kötelezettséggel kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése 
 
Dr. Karácsony Kamilla 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 262/2017. (III. 21.) számú döntése 
az Oroszlányi Televízió Kft. műsorterjesztő TV2 Csoport 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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18. T-19/2017. A Médiatanács közreműködése a 14. Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon (2017. szeptember 8-17.) 

 
Dr. Kollarik Tamás 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 263/2017. (III. 21.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a 14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon 

(2017. szeptember 8-17.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 14. Jameson CineFest 

Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. 
2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel az alábbi kategóriák győztes 

alkotásai javára: 
 

 Legjobb rövidfilm díj/Best Short Film Prize 

 Újhullám díj/CineNewWave Prize 

 Dargay Attila Díj - A magyar animáció ifjú tehetsége 
 

A díj összege kategóriánként 1-1 millió forint, összesen 3 millió forint. 
 
Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 
 
 
19. T-20/2017. A Médiatanács közreműködése az 5. Friss Hús Budapest Nemzetközi 

Rövidfilmfesztiválon (2017. március 29. – április 2.) 
 
Dr. Kollarik Tamás 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 264/2017. (III. 21.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése az 5. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon 

(2017. március 29.-április 2.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz az 5. Friss Hús Budapest 

Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon. 
2. A Médiatanács együttműködés keretében 500 ezer forintos pénzdíjat ajánl fel a 

Legjobb Magyar Élőszereplős Kísérleti- és Kisjátékfilm kategória nyertese javára, 
valamint további 500 ezer forintos pénzdíjat ajánl fel a Legjobb Magyar Animációs 
Rövidfilm kategória nyertese javára.  

 
A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 
 
 
20. E-12/2017. A Média- és Hírközlési Biztos 2016. IV. negyedévi beszámolója a 

médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
 
Dr. Kastory Edina ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul 
vett. 
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21. E-13/2017. A Médiatanács követelés állománya (2017. február) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
22. E-14/2017. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács 

határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 02 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2017. március 28. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Kállay Eszter s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 
 dr. Vass Ágnes s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


