JEGYZŐKÖNYV,
amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. január 17-én (kedden)
megtartott Médiatanács ülésről készült.
A Médiatanács részéről jelen vannak:
dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-10. pontoknál/
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-10. pontoknál/
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-10. pontoknál/
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-10. pontoknál/
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-10. pontoknál/
Az NMHH részéről jelen vannak:
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-10. pontoknál/
dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-10. pontoknál/
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-10. pontoknál/
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-10. pontoknál/
Mádl András főosztályvezető /1-10. pontoknál/
Vajda Boglárka osztályvezető /1-10. pontoknál/
dr. Kállay Eszter médiatanács titkárság jogi munkatárs /1-10. pontoknál/
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak:
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-2. pontoknál/
Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/

Az ülést dr. Karas Monika 12 órakor megnyitotta és megállapította annak
határozatképességét. Dr. Karas Monika 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 29/2017. (I. 17.)
számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre:
MTVA-8/2017. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárás
harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-9/2017. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás
ellenőrzési eljárásokról (2016. december 1. – december 31.)
23/2017. A Médiatanács által a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2016. július 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárásban nyertes Sárvári Média Nonprofit Kft.-vel szemben megindított hatósági
szerződéskötési eljárás lezárása
27/2017. Az Echo Penisola Kft. (Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz – PART FM) helyi
rádiós médiaszolgáltatóval szemben a PJ/36679-1/2016. számon óvadék rendelkezésre
állásának ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása
8/2017. E. I.-né R. K. bejelentése a www.egerhirek.hu weboldalon 2016. november 29-én
megjelent, egy kiskorú fiú szexuális bántalmazásáról szóló cikk miatt
8/2/2017. Kiegészítés a 8/2017. számú, „E. I.-né R. K. bejelentése a www.egerhirek.hu
weboldalon 2016. november 29-én megjelent, egy kiskorú fiú szexuális bántalmazásáról
szóló cikk miatt” című előterjesztéshez
24/2017. A Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. beadványai – a „Tudta?
(…)” és a „Megüzentük Brüsszelnek (…)” témájú klipek vizsgálata
25/2017. A Magyar Liberális Párt képviseletében Boruzs András pártigazgató bejelentése a
„Mondjunk NEM-et. Utasítsuk el a kényszerbetelepítést” témájú klipek egyes
médiaszolgáltatásokban való közzétételével kapcsolatban
26/2017. Az AMC Networks Central Europe Kft. által üzemeltetett Film Mánia csatornán
2016. október 28-án 21 óra 1 perctől sugárzott 2009 – A végzetes merénylet című
műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (6) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés d)
pontjának vélelmezett megsértése]
28/2017. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2016. évi tevékenységéről
szóló országgyűlési beszámoló tervezete
E-5/2017. Tájékoztató a 2016. november 1-jétől 2016. december 31-ig kiadmányozott
hivatali döntésekről
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Napirendi pontok tárgyalása
1.

MTVA-8/2017. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati
eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása

Varsányi Ferenc 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 30/2017. (I. 17.) számú döntése
a MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági
ajánlásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(MACSKÁSSYGYULA2016) harmadik 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:
MAMACSKÁSSYGYULA2016…/2016.
23

24
25
26
4 db

önálló
alkotás/
az első bemutatást
a megítélt
a kedvezméa filmalkotás
a rendező
sorozat
vállaló médiatámogatás
nyezett neve
tervezett címe
neve
(epizódok
szolgáltató
(Ft)
száma)
Duna
Szőrmók Ovi
sorozat
Miklósy
UMATIK Kft.
Médiaszolgáltató
9 000 000
2.
(1)
Zoltán
Nonprofit Zrt.
Szupermalac és
Duna
Magyar Rajzfilm
sorozat
Máli
Űrpatkány
Médiaszolgáltató
15 000 000
Kft.
(2)
Csaba
3-4. epizód
Nonprofit Zrt.
önálló
Andrasev
AMC Networks
SALTO Film Kft.
Szimbiózis
12 000 000
alkotás
Nadja
Central Europe Kft.
Borka és a
AMC Networks
TRIONfilm
sorozat
Gurmai
varázsruha
Central Europe Kft./
7 500 000
Productions Kft.
(1)
Beáta
(5. epizód)
Minimax
a megítélt támogatás összesen: 43.500.000 Ft

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016
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 pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak
átutalásáról határidőben intézkedjen.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. december 14-ei ajánlása

3

2.

MTVA-9/2017. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a
támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. december 1. – december 31.)

Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul vette.
3.

23/2017. A Médiatanács által a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség hasznosítására 2016. július 7-én közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárásban nyertes Sárvári Média Nonprofit Kft.-vel szemben
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt
javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 31/2017. (I. 17.) számú döntése
a Médiatanács által a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2016. július 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárásban nyertes Sárvári Média Nonprofit Kft-vel szemben megindított hatósági
szerződéskötési eljárás lezárása
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2016. július 7-én közzétett Pályázati Felhívással a
Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított
pályázati eljárásban 1440/2016. (XII. 20.) számú határozatával megállapította, hogy a
pályázati eljárás nyertese a Sárvári Média Nonprofit Kft., és PJ/26223-9/2016. iktatószámú
végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése
és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Sárvári Média Nonprofit Kft-vel a Sárvár
96,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében.
4.

27/2017. Az Echo Penisola Kft. (Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz – PART FM)
helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben a PJ/36679-1/2016. számon óvadék
rendelkezésre állásának ellenőrzése tárgyában indított hatósági 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:
A Médiatanács 32/2017. (I. 17.) számú döntése
az Echo Penisola Kft. (Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz – PART FM) helyi rádiós
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/36679-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása
A Médiatanács az Echo Penisola Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató
Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására
vonatkozó hatósági szerződése szerint előírt óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése
tárgyában a PJ/36679-1/2016. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e)
pontja alapján megszünteti.
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5.

8/2017. E. I.-né R. K. bejelentése a www.egerhirek.hu weboldalon 2016. november
29-én megjelent, egy kiskorú fiú szexuális bántalmazásáról szóló cikk miatt
8/2/2017. Kiegészítés a 8/2017. számú, „E. I.-né R. K. bejelentése a
www.egerhirek.hu weboldalon 2016. november 29-én megjelent, egy kiskorú fiú
szexuális bántalmazásáról szóló cikk miatt” című előterjesztéshez

A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztéseket, és kérte a Médiatanácsot,
hogy a tárgyalás során a kiegészítésben foglalt válaszlevél-tervezetet vegye figyelembe,
azaz ezen válaszlevél-tervezet kiküldése tárgyában döntsön. A Médiatanács a jelen lévő
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta a 8/2/2017. számú
előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 33/2017. (I. 17.) számú döntése
E. I.-né R. K. bejelentése a www.egerhirek.hu weboldalon 2016. november 29-én megjelent,
egy kiskorú fiú szexuális bántalmazásáról szóló cikk miatt
A Médiatanács nem indít eljárást E. I.-né R. K. bejelentése alapján, és e döntéséről levélben
tájékoztatja a Bejelentőt.

6.

24/2017. A Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. beadványai – a
„Tudta? (…)” és a „Megüzentük Brüsszelnek (…)” témájú klipek vizsgálata

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 34/2017. (I. 17.) számú döntése
a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. beadványai - a „Tudta? (…)” és a
„Megüzentük Brüsszelnek (…)” témájú klipek vizsgálata
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú
Nonprofit Kft. bejelentései alapján és döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.
7.

25/2017. A Magyar Liberális Párt képviseletében Boruzs András pártigazgató
bejelentése a „Mondjunk NEM-et. Utasítsuk el a kényszerbetelepítést” témájú
klipek egyes médiaszolgáltatásokban való közzétételével kapcsolatban

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Hozzászólt dr. Auer János. 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 35/2017. (I. 17.) számú döntése
a Magyar Liberális Párt képviseletében Boruzs András pártigazgató bejelentése a „Mondjunk
NEM-et. Utasítsuk el a kényszerbetelepítést” témájú klipek egyes médiaszolgáltatásokban
való közzétételével kapcsolatosan
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást Boruzs András bejelentése alapján és döntéséről
az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.
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8.

26/2017. Az AMC Networks Central Europe Kft. által üzemeltetett Film Mánia
csatornán 2016. október 28-án 21 óra 1 perctől sugárzott 2009 – A végzetes
merénylet című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (6) bekezdésének és
a 10. § (1) bekezdés d) pontjának vélelmezett megsértése]

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 36/2017. (I. 17.) számú döntése
az AMC Networks Central Europe Kft. által üzemeltetett Film Mánia csatornán 2016. október
28-án 21 óra 1 perctől sugárzott 2009 – A végzetes merénylet című műsorszám korhatárbesorolása [az Mttv. 9. § (6) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés d) pontjának vélelmezett
megsértése]
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával
hatósági eljárást indít a AMC Networks Central Europe Kft.-vel szemben az Mttv. 9. § (6)
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés d) pontjának 2016. október 28-án egy alkalommal
történt vélelmezett megsértése tárgyában.
9.

28/2017. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2016. évi
tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló tervezete

A Hivatal részéről Sarlós Péterné 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 37/2017. (I. 17.) számú döntése
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2016. évi tevékenységéről szóló
országgyűlési beszámoló tervezetéről
A Médiatanács elfogadja az előterjesztésben foglalt országgyűlési beszámoló elkészítésének
ütemezését és a beszámoló tartalomjegyzékét.
10. E-5/2017. Tájékoztató a 2016. november
kiadmányozott hivatali döntésekről

1-jétől

2016.

december

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vett.
Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 15 perckor berekesztette.
Budapest, 2017. január 23.
A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Kállay Eszter s. k.
Hitelesítette:

Ellenjegyezte:

Dr. Koltay András s. k.
a Médiatanács tagja

dr. Karas Monika s. k.
a Médiatanács elnöke
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