JEGYZŐKÖNYV,
amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. december 20-án (kedden)
megtartott Médiatanács ülésről készült.
A Médiatanács részéről jelen vannak:
dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-28. pontoknál/
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-28. pontoknál/
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-28. pontoknál/
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-28. pontoknál/
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-28. pontoknál/
Az NMHH részéről jelen vannak:
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-28. pontoknál/
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-28. pontoknál/
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-28. pontoknál/
Vajda Boglárka osztályvezető /1-28. pontoknál/
dr. Szabó Emese a jegyzőkönyv vezetője /1-28. pontoknál/
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak:
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-9. pontoknál/
Gyurity Monika bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/
Vaszily Miklós vezérigazgató /1-2. pontoknál/
Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1-2. pontoknál/

Az ülést dr. Karas Monika 11 óra 15 perckor megnyitotta és megállapította annak
határozatképességét. Dr. Karas Monika indítványozta a T-53/2016. számú előterjesztés és
T-54/2016. számú előterjesztés napirendre vételét 8. és 9. napirendi pontként, majd az
említett módosításokkal a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók
napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett az 1429/2016. (XII. 20.) számon az alábbi előterjesztéseket és
tájékoztatókat vette napirendre.
MTVA-285/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati
eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-276/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi üzleti terve
és Középtávú üzleti terve 2018–2019.
MTVA-286/2016.
Pályázati
felhívás
kibocsátása
ismeretterjesztő
filmek
(KOLLÁNYIÁGOSTON2017), dokumentumfilmek (EMBERJUDIT2017) és animációs filmek
(MACSKÁSSYGYULA2017) gyártásának támogatására
MTVA-287/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyar Operatőrök Iskolája HSC Stábiskola Kft.
kérelme
MTVA-288/2016. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. és a Média Solution
Kft. méltányossági kérelméről
MTVA-290/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárásban
kedvezményezetté nyilvánított Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme
MTVA-289/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. novemberi
pénzügyi jelentése
T-53/2016. Az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi
dokumentumfilmek
gyártásának
támogatására
meghirdetett
pályázati
eljárás
(NEMESKÜRTYISTVÁN2016) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról
T-54/2016. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(REZSI2017) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról
609/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására
2016. július 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének
megállapítása
610/2016. A Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására
2016. október 27-én közzétett pályázati felhívásra 2016. december 1-jén beérkezett
pályázati ajánlatok alaki vizsgálata
611/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. október 28. napján érkezett kérelme
alapján, az Mttv. 68. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiapiac sokszínűségének
növelésére irányuló intézkedések meghatározása érdekében megindított hatósági
szerződéskötési eljárás lezárása
598/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására
2016. április 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása
599/2016. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz, Rádió 1) körzeti rádiós médiaszolgáltató
Mttv. 22. § (2) bekezdés szerinti kérelme
600/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 94,3 – Baja 94,3 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
601/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 106,5 – Dunaföldvár 106,5 MHz) helyi
rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
602/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 107,5 – Paks 107,5 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
603/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 91,1 – Szekszárd 91,1 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
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604/2016. A BMC RÁDIÓ Kft. (Ozone FM – Győr 103,1 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató
hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
605/2016. A LIFE ESSENCE Kft. (Ozone FM 105,7 – Tihany 105,7 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
606/2016. Az M-Lite Kft. (Ozone FM 96,3 – Miskolc 96,3 MHz) körzeti rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
607/2016. A Rádió Helló Kft. (Ozone FM 93,7 – Heves 93,7 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
608/2016. A Zenebolygó Kft. (Rádió pont 1 Nyíregyháza – Nyíregyháza 91,1 MHz) helyi
rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
T-52/2016. A BRTV Média Kft. fellebbezése a Hivatal BJ/25867-2/2016. számú határozata
ellen
B-8/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. október)
E-63/2016. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2016-ban
tevékenységéről és eredményeiről
E-64/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. november)
E-65/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések
Napirendi pontok tárgyalása
1. MTVA-285/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016
pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása
Gyurity Monika ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kocsis Noémi és dr. Karas Monika
hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1430/2016. (XII. 20.) számú döntése
a KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági
ajánlásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) harmadik fordulójában a rendelkezésre álló keretösszeget
467.975 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-KOLLÁNYI a kedvezményezett
a filmalkotás
ÁGOSTON
neve
tervezett címe
2016-…/2016.
MAKABOR
44
CR
Szolgáltató Kft.
Nagy Szolgáltató
Egy munkás
47
és Kereskedelmi
szemben a
Kft.
munkáshatalommal
Aladdin Camera
Megőrzés
50
Rental Kft.
folyamatban

önálló/
sorozat/rövid
sorozat
(epizód)

a rendező
neve

az első
bemutatást
vállaló médiaszolgáltató

a megítélt
támogatás (Ft)

önálló alkotás

Oláh
Kata

Hír Tv Zrt.

9 320 000

önálló alkotás
önálló alkotás

52

Filmdzsungel Kft.

A vízipók tényleg
csodapók

önálló alkotás

53

Omega-Kreatív Bt.

Szabó Zoltán, egy
csodálatos elme

önálló alkotás

3

Duna
Csallóközi
Médiaszolgáltató
Zoltán
Nonprofit Zrt.
Sopsits
Echo Hungária
Árpád
TV Zrt.
Duna
Kriska
Médiaszolgáltató
György
Nonprofit Zrt.
Duna
Géczy
Médiaszolgáltató
Dávid
Nonprofit Zrt.

8 550 000
10 000 000
9 000 000

9 990 000

54

Filmdzsungel Kft.

Inverse Everest

önálló alkotás

Lerner
Balázs

Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.

7 875 000

59

Székelyföldi
Stúdió Egyesület
(pénzügyi
lebonyolító:
Dunatáj
Alapítvány)

Árva medve
rehabilitációs
központ

önálló alkotás

Fecső
Zoltán

Echo Hungária
TV Zrt.

6 000 000

60

Afterjka Kft.

Ételem értelme

61

SZÓVILÁG KFT.

Reformáció hétről
hétre

9 db

rövid
Szabó
Echo Hungária
ismeretterjesztő
Simon
TV Zrt.
sorozat (9)
rövid
Duna
Hevér
ismeretterjesztő
Médiaszolgáltató
Zoltán
sorozat (16)
Nonprofit Zrt.
a megítélt támogatás összesen:

9 750 000

9 804 000
80.289.000 Ft

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi
pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:
iktatószám:
MA-KOLLÁNYI
ÁGOSTON
2016-…/2016.

a pályázó neve

a filmalkotás
tervezett címe

önálló/
sorozat/rövid
sorozat
(epizód)

a rendező neve

42

Cuttingroom Bt.

RoboCup

önálló alkotás

Berta Enikő

43

Focusfox Kft.

A Főnixmadár

önálló alkotás

Kerékgyártó
Yvonne

Echo Hungária TV
Zrt.
Echo Hungária TV
Zrt.

Makabor
Szolgáltató Kft.
Dunatáj
Alapítvány

Erdély utolsó
nagyasszonya

önálló alkotás

Csukás Sándor

Hír Tv Zrt.

EGODETOX

önálló alkotás

45
46
48

HeART Film Kft.

Sir Bryan Cartledge
élete

önálló alkotás

49

Természetfilm.hu
Egyesület

Buksi és a hosszú élet
titka

önálló alkotás

51

Természetfilm.hu Egyesület

Magyar Föld

önálló alkotás

55

Siriat Zrt.

Az emlékezet

önálló alkotás

58

Speak Easy Project
Bt.

Marios a varázsló

önálló alkotás

62

Omega-Kreatív Bt.

Mázli, hogy érti?

önálló alkotás

63

KEDD Kulturális
és Szolgáltató Kft.

Miezmiaz?

az első bemutatást
vállaló médiaszolgáltató

Echo Hungária TV
Zrt.
Duna
Gálfi Melinda
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
Duna
Molnár Attila
Médiaszolgáltató
Dávid
Nonprofit Zrt.
AMC Networks
Kővári Gábor
Central Europe Kft.
Duna
Novák Tamás
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
Echo Hungária TV
Simonyi Balázs
Zrt.
Duna
Szekeres Csaba Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
Tóth Artin

rövid
M.Tóth Géza,
AMC Networks
ismeretterjesztő
Gerdelics Miklós Central Europe Kft.
sorozat (16)

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi
pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
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iktatószám:
önálló/
MA-KOLLÁNYI
a filmalkotás
sorozat/rövid
az első bemutatást
a pályázó neve
a rendező neve
ÁGOSTON
tervezett címe
sorozat
vállaló médiaszolgáltató
2016-…/2016.
(epizód)
ROPROD
RÓZSATurca, dolmány, mente
56
önálló alkotás
Takács Vera
Echo Hungária TV Zrt.
PRODUKCIÓ - A magyar viseletek története
KFT.
Stúdió 42/B
Duna Médiaszolgáltató
57
Filmgyártó és
Anyanyelveink
önálló alkotás
Tősér Ádám
Nonprofit Zrt.
Forgalmazó Kft.

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) harmadik fordulójában a támogatási szerződés
megkötésének határidejét – tekintettel az év végi ünnepekre – 2017. január 31-ig
meghosszabbítja.
5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével
az
ismeretterjesztő
filmek
gyártásának
támogatására
meghirdetett
KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárás harmadik 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 harmadik
fordulójának eredményéről szóló közleményt,
 a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok 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,
 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak
átutalásáról határidőben intézkedjen.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. december 15-én kelt ajánlása
2. MTVA-276/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi
üzleti terve és Középtávú üzleti terve 2018–2019.
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést, melyhez Vaszily Miklós, dr. Auer János, dr.
Kollarik Tamás, Dr. Koltay András és dr. Karas Monika hozzászólt. Dr. Vass Ágnes az
előterjesztést az alábbi kiegészítéssel javasolta elfogadni:
„Az Alap vezérigazgatója 2017. március 15-éig köteles a Médiatanács elé terjeszteni az
üzleti tervben megjelölt egyéb források rendelkezésre állásának várható menetét, illetve ezek
hiányában a forrásszükséglet biztosításának egyéb módjait.”
Dr. Karas Monika a fenti kiegészítéssel együtt tette fel szavazásra az előterjesztést, melyet a
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott és az alábbi döntést
hozta:
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A Médiatanács 1431/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi üzleti terve és középtávú
üzleti terve 2018–2019-ig
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap 2017. évi üzleti terve és középtávú üzleti terve 2018–2019-ig című
előterjesztését elfogadja.
Az Alap vezérigazgatója 2017. március 15-éig köteles a Médiatanács elé terjeszteni az üzleti
tervben megjelölt egyéb források rendelkezésre állásának várható menetét, illetve ezek
hiányában a forrásszükséglet biztosításának egyéb módjait.
3. MTVA-286/2016.
Pályázati
felhívás
kibocsátása
ismeretterjesztő
filmek
(KOLLÁNYIÁGOSTON2017), dokumentumfilmek (EMBERJUDIT2017) és animációs
filmek (MACSKÁSSYGYULA2017) gyártásának támogatására
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket
hozta:
A Médiatanács 1432/2016. (XII. 20.) számú döntése
a KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati felhívás kibocsátásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az ismeretterjesztő filmek
gyártásának vissza nem térítendő támogatására vonatkozó KOLLÁNYIÁGOSTON2017
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező formában.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit.
a döntés mellékletei:
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei:
 szinopszis űrlap és melléklete
 pályázati kérelem űrlap
 részletes produkciós költségvetés
 nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről
A Médiatanács 1433/2016. (XII. 20.) számú döntése
az EMBERJUDIT2017 pályázati felhívás kibocsátásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a dokumentumfilmek
gyártásának vissza nem térítendő támogatására vonatkozó EMBERJUDIT2017 pályázati
felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező formában.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit.
a döntés mellékletei:
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei:
 szinopszis űrlap és melléklete
 pályázati kérelem űrlap
 részletes produkciós költségvetés
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nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről
A Médiatanács 1434/2016. (XII. 20.) számú döntése
a MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati felhívás kibocsátásáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az animációs filmek
gyártásának vissza nem térítendő támogatására vonatkozó MACSKÁSSYGYULA2017
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező formában.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit.
a döntés mellékletei:
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei:
 szinopszis űrlap és melléklete
 pályázati kérelem űrlap
 részletes produkciós költségvetés
 nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről
4. MTVA-287/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyar Operatőrök Iskolája
HSC Stábiskola Kft. kérelme
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1435/2016. (XII. 20.) számú döntése
a HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyar
Operatőrök Iskolája HSC Stábiskola 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 Magyar Operatőrök Iskolája
HSC Stábiskola Kft. „Cinematographer” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2015-19/2015.
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet
elfogadja, és hozzájárul a bemutatási határidő 2017. február 28-ára történő módosításához,
valamint
a
filmalkotás
médiaszolgáltató
általi
első
bemutatását
megelőző
fesztiválvetítéséhez.
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.
5. MTVA-288/2016. A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. és a Média
Solution Kft. méltányossági kérelméről
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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A Médiatanács 1436/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft.
és a Media Solutions Kft. méltányossági kérelméről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Somogy Társadalmi
Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. és a Media
Solutions Kft. által benyújtott méltányossági kérelem esetében
 a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási
Nonprofit Kft.-t az MA-KMUSZ2015-47/2016., az MA-TVÁLLANDÓ2016-33/2016. és
az MA-TVÁLLANDÓ2016-34/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázatok esetében
kedvezményezetti státuszából 2016. december 31-ei hatállyal elbocsátja, és helyébe
kedvezményezettként 2017. január 1-jétől a Media Solutions Kft.-t lépteti;
 az
MA-TVÁLLANDÓ2016-33/2016.
és
az
MA-TVÁLLANDÓ2016-34/2016.
iktatószámon nyilvántartott pályázatok esetében felhívja a Somogy Társadalmi
Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft.-t, hogy a 2016.
december 31-éig felhasznált támogatásokkal számoljon el; 2017. január 1-jétől a
Media Solutions Kft. a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeket a Somogy
Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft.
által vállaltakkal azonos módon és feltételekkel, változatlan műsorstruktúra és
vételkörzet fenntartásával köteles teljesíteni;
 az MA-KMUSZ2015-47/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázat esetében felhívja a
Media Solutions Kft.-t, hogy a megvalósított műszaki fejlesztés fenntartásáról 2017.
január 1-jétől a fenntartási időszak végéig gondoskodjon;
 az MA-KMUSZ2016-31/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázat esetében a
Somogy TV 2016. december 31-ei hatállyal történő, az NMHH nyilvántartásából való
törlésére tekintettel a támogatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, és
felhívja a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs,
Oktatási Nonprofit Kft.-t, hogy a számára folyósított 2.846.512 Ft összegű támogatást
az Alap Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00280226-00000017 számú
számlaszámára 2016. december 31-ig fizesse vissza;
 a 2016. december 31-éig a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési,
Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. által üzemeltetett Somogy TV közösségi
státuszának folytonosságát nem ismeri el.
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-290/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárásban
kedvezményezetté nyilvánított Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.
kérelme
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1437/2016. (XII. 20.) számú döntése
a KMUSZ2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Zemplén Televízió
Közhasznú Nonprofit Kft. kérelméről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárásban
(KMUSZ2016) kedvezményezetté nyilvánított Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.
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MA-KMUSZ2016-37/2016.
iktatószámon
nyilvántartott
pályázata
esetében
a
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és
beszámolási határidő 2017. március 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.
7. MTVA-289/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. novemberi
pénzügyi jelentése
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul
vette.
8. T-53/2016. Az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi
történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó
történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati
eljárás (NEMESKÜRTYISTVÁN2016) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1438/2016. (XII. 20.) számú döntése
a NEMESKÜRTYISTVÁN2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az archív tartalmak
újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi eseményeket, személyeket,
helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának vissza
nem térítendő vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárásban
(NEMESKÜRTYISTVÁN2016) beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az
alábbi személyeket választja meg, illetve nevezi ki:
NEMESKÜRTYISTVÁN2016
dr. Földváryné Kiss Réka
dr. Köbli Norbert
Medveczky Balázs
A Médiatanács a pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Medveczky Balázst
választja meg.
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2017. január 10-étől
2017. május 15-éig tart.
2.
A Médiatanács a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 150.000 Ft-ban
állapítja meg. A kinevezett elnök feladatát díjazás nélkül látja el.
A bírálóbizottsági tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon
belül kerül kifizetésre.
3.
Az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi
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dokumentumfilmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati
eljárásban (NEMESKÜRTYISTVÁN2016) valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és
elkészült filmalkotás megtekintéséért a bizottsági tagok részére bruttó 150.000 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 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-54/2016. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal
rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos
fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására
meghirdetett
pályázati
eljárás
(REZSI2017)
bírálóbizottsági
tagjainak
megválasztásáról
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazata és 1
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:
A Médiatanács 1439/2016. (XII. 20.) számú döntése
a REZSI2017 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának
2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek
támogatására vissza nem térítendő támogatására (REZSI2017) meghirdetett pályázati
eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket
választja meg:
REZSI2017
Fenyősi Zoltán
dr. Kozma Ákos
dr. Lupkovics Gábor
Vas Imre
A Médiatanács a pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Fenyősi Zoltánt
választja meg.
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2017. január 5-étől
2017. június 30-áig tart.
2.
A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó
350.000 Ft-ban állapítja meg.
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A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15
munkanapon belül kerül kifizetésre.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy
a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak
szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő
közzétételéről.
10. 609/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2016. július 7-én közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárás eredményének megállapítása
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1440/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. július 7én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a Sárvár
96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. július 7-én
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes.
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Sárvár
96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati
eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a pályázati felhívás 1.11.3.4.
pontja alapján a Sárvári Média Nonprofit Kft. pályázó.
3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Sárvári Média
Nonprofit Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés
megkötésére irányuló eljárást.
4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.
11. 610/2016. A Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2016. október 27-én közzétett pályázati felhívásra 2016. december
1-jén beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket
hozta:
A Médiatanács 1441/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. október
27-én közzétett pályázati felhívásra 2016. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlatok
alaki vizsgálata (Lajta Rádió Kft. pályázó)
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése,
valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Lajta Rádió
Kft. pályázót
 a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett költségekre és
bevételekre vonatkozó táblázatok vonatkozásában, valamint
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a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontjának maradéktalanul megfelelő banki igazolás
tekintetében.
A Médiatanács 1442/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. október
27-én közzétett pályázati felhívásra 2016. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlatok
alaki vizsgálata (TURUL MÉDIA Kft. pályázó)

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja
szerint a TURUL MÉDIA Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét a Győr 103,1 MHz
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárásban
megtagadja tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e)
pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen.
12. 611/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. október 28. napján érkezett
kérelme alapján, az Mttv. 68. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiapiac
sokszínűségének növelésére irányuló intézkedések meghatározása érdekében
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1443/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. október 28. napján érkezett kérelme alapján,
az Mttv. 68. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiapiac sokszínűségének növelésére
irányuló intézkedések meghatározása érdekében megindított hatósági szerződéskötési
eljárás lezárása
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. október 28. napján érkezett
kérelme alapján az Mttv. 68. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a sokszínűség növelésére
irányuló intézkedések meghatározása érdekében az Mttv. 68. § (3) bekezdése alapján az
előterjesztés melléklete szerinti hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a
médiaszolgáltatóval a 2017. január 1-től 2017. december 31. napjáig tartó időszakra
vonatkozóan.
13. 598/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2016. április 8-án közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárás folytatása
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1444/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április
8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása
A Médiatanács a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 33.Kpk.46.149/2016/4.
számú döntésére tekintettel az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a
Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló
pályázati eljárás felfüggesztését megszünteti, és folytatja az eljárást.
14. 599/2016. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz, Rádió 1) körzeti rádiós
médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) bekezdés szerinti kérelme
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1445/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz, Rádió 1) körzeti rádiós médiaszolgáltató Mttv. 22. §
(2) bekezdés szerinti kérelme
A Médiatanács a Radio Plus Kft. 2016. december 12-én érkezett, a Budapest 96,4 MHz
médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a magyar zenei művek arányára vonatkozó, az
Mttv. 22. § (2) bekezdése szerinti mentesítésre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja a Ket. 30. § d) pontja alapján, a kérelem elkésettségére tekintettel.
15. 600/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 94,3 – Baja 94,3 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1446/2016. (XII. 20.) számú döntése
az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 94,3 – Baja 94,3 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató
hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy az ALISCA NETWORK Kft. Baja 94,3 MHz médiaszolgáltatásának
állandó megnevezése a Médiatanács döntése napjával „Ozone FM 94,3”-ról „94,3 Rádió 1”re módosuljon.
16. 601/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 106,5 – Dunaföldvár 106,5 MHz)
helyi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló
kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1447/2016. (XII. 20.) számú döntése
az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 106,5 – Dunaföldvár 106,5 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy az ALISCA NETWORK Kft. Dunaföldvár 106,5 MHz
médiaszolgáltatásának állandó megnevezése, a Médiatanács döntése napjával „Ozone FM
106,5”-ről „106,5 Rádió 1”-re módosuljon.
17. 602/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 107,5 – Paks 107,5 MHz) helyi
rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1448/2016. (XII. 20.) számú döntése
az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 107,5 – Paks 107,5 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy az ALISCA NETWORK Kft. Paks 107,5 MHz médiaszolgáltatásának
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állandó megnevezése, a Médiatanács döntése napjával „Ozone FM 107,5”-ről „107,5 Rádió
1”-re módosuljon.
18. 603/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 91,1 – Szekszárd 91,1 MHz) helyi
rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1449/2016. (XII. 20.) számú döntése
az ALISCA NETWORK Kft. (Ozone FM 91,1 – Szekszárd 91,1 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy az ALISCA NETWORK Kft. Szekszárd 91,1 MHz
médiaszolgáltatásának állandó megnevezése, a Médiatanács döntése napjával „Ozone FM
91,1”-ről „91,1 Rádió 1”-re módosuljon.
19. 604/2016. A BMC RÁDIÓ Kft. (Ozone FM – Győr 103,1 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1450/2016. (XII. 20.) számú döntése
a BMC RÁDIÓ Kft. (Ozone FM – Győr 103,1 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató hatósági
szerződésének módosítására irányuló kérelme
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy a BMC RÁDIÓ Kft. Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatásának állandó
megnevezése a Médiatanács döntése napjával „Ozone FM”-ről „103,1 Rádió 1”-re
módosuljon.
20. 605/2016. A LIFE ESSENCE Kft. (Ozone FM 105,7 – Tihany 105,7 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1451/2016. (XII. 20.) számú döntése
a LIFE ESSENCE Kft. (Ozone FM 105,7 – Tihany 105,7 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató
hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy a LIFE ESSENCE Kft. Tihany 105,7 MHz médiaszolgáltatásának
állandó megnevezése a Médiatanács döntése napjával „Ozone FM 105,7”-ről „105,7 Rádió
1”-re módosuljon.
21. 606/2016. Az M-Lite Kft. (Ozone FM 96,3 – Miskolc 96,3 MHz) körzeti rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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A Médiatanács 1452/2016. (XII. 20.) számú döntése
az M-Lite Kft. (Ozone FM 96,3 – Miskolc 96,3 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató hatósági
szerződésének módosítására irányuló kérelme
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy az M-Lite Kft. Miskolc 96,3 MHz médiaszolgáltatásának állandó
megnevezése a Médiatanács döntése napjával „Ozone FM 96,3”-ról „96,3 Rádió 1”-re
módosuljon.
22. 607/2016. A Rádió Helló Kft. (Ozone FM 93,7 – Heves 93,7 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1453/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Rádió Helló Kft. (Ozone FM 93,7 – Heves 93,7 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató
hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy a Rádió Helló Kft. Heves 93,7 MHz médiaszolgáltatásának állandó
megnevezése a Médiatanács döntése napjával „Ozone FM 93,7”-ről „93,7 Rádió 1”-re
módosuljon.
23. 608/2016. A Zenebolygó Kft. (Rádió pont 1 Nyíregyháza – Nyíregyháza 91,1 MHz)
helyi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló
kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1454/2016. (XII. 20.) számú döntése
a Zenebolygó Kft. (Rádió pont 1 Nyíregyháza – Nyíregyháza 91,1 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy a Zenebolygó Kft. Nyíregyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatásának
állandó megnevezése a Médiatanács döntése napjával „Rádió pont 1 Nyíregyháza”
megnevezésről „91,1 Rádió 1”-re módosuljon.
24. T-52/2016. A BRTV Média Kft. fellebbezése a Hivatal BJ/25867-2/2016. számú
határozata ellen
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1455/2016. (XII. 20.) számú döntése
a BRTV Média Kft. fellebbezése a Hivatal BJ/25867-2/2016. számú határozata ellen
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. október 5. napján kelt, BJ/25867-2/2016. számú
határozata ellen a BRTV Kft. által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú
határozatot helybenhagyja.
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25. B-8/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. október)
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1456/2016. (XII. 20.) számú döntése
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. október)
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót
elfogadja.
26. E-63/2016. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2016-ban
tevékenységéről és eredményeiről
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul
vette.
27. E-64/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. november)
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul
vette.
28. E-65/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul
vette.
Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 45 perckor berekesztette.

Budapest, 2016. december 22.
A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Szabó Emese s. k.
Hitelesítette:

Ellenjegyezte:

dr. Auer János s. k.
a Médiatanács tagja

dr. Karas Monika s. k.
a Médiatanács elnöke
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