JEGYZŐKÖNYV,
amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. február 14-én (kedden)
megtartott Médiatanács ülésről készült.
A Médiatanács részéről jelen vannak:
dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-15. pontoknál/
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-15. pontoknál/
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-15. pontoknál/
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-15. pontoknál/
Az NMHH részéről jelen vannak:
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-15. pontoknál/
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-15. pontoknál/
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-15. pontoknál/
Szivák Bernadett intézményi kommunikációs munkatárs /1-15. pontoknál/
dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-15. pontoknál/
dr. Szabó Emese a jegyzőkönyv vezetője /1-15. pontoknál/
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak:
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-4. pontoknál/

Az ülést dr. Karas Monika 12 óra 02 perckor megnyitotta és megállapította annak
határozatképességét. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és
tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett az 132/2017. (II. 14.) számon az alábbi előterjesztéseket vette
napirendre.
MTVA-21/2017.
Pályázati
felhívás
kibocsátása
televíziófilm
forgatókönyvírás,
televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs film forgatókönyvírás támogatására
(EGRILAJOS2017)
MTVA-22/2017. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati
eljárás lezárása
MTVA-23/2017. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárás
lezárása
MTVA-24/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás
lezárása
55/2017. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására
2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban BudapestTerézváros tekintetében nyertessé nyilvánított Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázóval
szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a kisközösségi
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása
56/2017. Felkérés egy szegedi telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
57/2017. Felkérés a Székesfehérvár 101,8 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
58/2017. Felkérés a Tatabánya 96,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
59/2017. A PANNON-SOPRON Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa
60/2017. A Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós
médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme
T-5/2017. A Médiatanács közreműködése a IV. Savaria Filmszemlén (Szombathely, 2017.
április 26-28.)
T-8/2017. A Médiatanács közreműködése a 17. Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemlén
(2017. október 4-8.)
T-6/2017. Ügyintézési határidő meghosszabbítása a Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
által a Magyar Fórum című sajtótermék nyilvántartási adatait módosító CE/69015-23/2013.
számú hivatali határozattal szemben benyújtott fellebbezés nyomán indult másodfokú
hatósági eljárásban
T-7/2017. Ügyintézési határidő meghosszabbítása a Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
által a Havi Magyar Fórum című sajtótermék nyilvántartási adatait módosító
CE/73838-13/2013. számú hivatali határozattal szemben benyújtott fellebbezés nyomán
indult másodfokú hatósági eljárásban
B-2/2017. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. december)
Napirendi pontok tárgyalása
1. MTVA-21/2017. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilm forgatókönyvírás,
televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs film forgatókönyvírás támogatására
(EGRILAJOS2017)
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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A Médiatanács 133/2017. (II. 14.) számú döntése
az EGRILAJOS2017 pályázati felhívás kibocsátásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a televíziófilm
forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs film forgatókönyvírás
elkészítésére vonatkozó EGRILAJOS2017 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékletét 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 mellékletét.
a döntés mellékletei:
a pályázati felhívás és kapcsolódó melléklete:
pályázati kérelem űrlap
2. MTVA-22/2017. A Médiatanács
pályázati eljárás lezárása

által

meghirdetett

KOLLÁNYIÁGOSTON2016

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 134/2017. (II. 14.) számú döntése
a KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárás lezárásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 47/2016. (I. 19.) számú döntésével
az
ismeretterjesztő
filmek
gyártásának
támogatására
meghirdetett
KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárást lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza
nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét.
3. MTVA-23/2017. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati
eljárás lezárása
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 135/2017. (II. 14.) számú döntése
a HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárás lezárásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az 50/2016. (I. 19.) számú
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett
HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárást lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza
nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét.

3

4. MTVA-24/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati
eljárás lezárása
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 136/2017. (II. 14.) számú döntése
a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás lezárásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 610/2016. (VI. 7.) számú
döntésével az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú
animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes
sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett
DARGAYATTILA2016 pályázati eljárást lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza
nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét.
5. 55/2017. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárásban Budapest-Terézváros tekintetében nyertessé nyilvánított
Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázóval szemben megindított hatósági
szerződéskötési
eljárás
lezárása,
valamint
a
kisközösségi
rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket
hozta:
A Médiatanács 137/2017. (II. 14.) számú döntése
a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016.
április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban BudapestTerézváros tekintetében nyertessé nyilvánított Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázóval
szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a kisközösségi
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása
A Médiatanács elfogadja a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárásban Budapest-Terézváros vételkörzet tekintetében nyertessé nyilvánított Közösségi
Rádiózásért Egyesület részére a Hivatal által a Budapest 87,6 MHz kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőségre kidolgozott frekvenciatervet az alábbiak szerint.
Becsült
Becsült
Antenna
ERP Heff
elvi
elvi
Adóállomás Fv.
magasmax max
ellátottság ellátottság P. A.
telephelye (MHz)
ság
(W) (m)
- sztereó - sztereó
(m)
(fő)
(km)
Budapest
1067
Vörösmarty
u. 65.

87,6

6

34

30

61.000

0,8 - 1
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Pályázat
nyertese

Megjegyzés

A becsült számított
ellátottság a pályázat
Közösségi nyertese által megadott
V ND Rádiózásért
alapadatok és
Egyesület adótelephely (19°03’46”,
47°30’36”) alapján került
meghatározásra.

A Médiatanács 138/2017. (II. 14.) számú döntése
a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016.
április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban BudapestTerézváros tekintetében nyertessé nyilvánított Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázóval
szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a kisközösségi
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása
A Médiatanács, tekintettel arra, hogy a 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással a
budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására megindított
pályázati eljárásban megállapította, hogy Budapest-Terézváros tekintetében a pályázati
eljárás nyertese a Közösségi Rádiózásért Egyesület, és PJ/20188-10/2016. iktatószámú
végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást, az Mttv. 63. § (1) bekezdése és
a pályázati felhívás 3.1.3. pontja alapján az előterjesztés melléklete szerinti közösségi jellegű
hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Budapest 87,6 MHz kisközösségi
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel.
6. 56/2017. Felkérés egy szegedi telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 139/2017. (II. 14.) számú döntése
felkérés egy szegedi telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt egy szegedi 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: a frekvenciakoordináció befejezéséig.
7. 57/2017. Felkérés a Székesfehérvár 101,8 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 140/2017. (II. 14.) számú döntése
felkérés a Székesfehérvár 101,8 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Székesfehérvár
101,8 MHz 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.

8. 58/2017. Felkérés a Tatabánya 96,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 141/2017. (II. 14.) számú döntése
felkérés a Tatabánya 96,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Tatabánya 96,7 MHz
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.
9. 59/2017. A PANNON-SOPRON Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 142/2017. (II. 14.) számú döntése
a PANNON-SOPRON Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató
részletfizetés iránti beadványa
A Médiatanács a – PANNON-SOPRON Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós
médiaszolgáltató kérelme alapján – médiaszolgáltató részére a bruttó x Ft összegű, 2017.
évi I. negyedéves lejárt médiaszolgáltatási díjtartozása megfizetésére a Ket. 74. § (1)
bekezdése alapján 3 havi részletekben történő teljesítést állapít meg az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint.
10. 60/2017. A Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós
médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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A Médiatanács 143/2017. (II. 14.) számú döntése
a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós médiaszolgáltató
részletfizetés iránti kérelme
A Médiatanács engedélyezi, hogy a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music
FM) körzeti rádiós médiaszolgáltató a 2017. I. negyedévre vonatkozó bruttó x Ft összegű
lejárt médiaszolgáltatási díjtartozását a Ket. 74. § (1) bekezdése alapján 3 havi részletekben
teljesítse az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
11. T-5/2017. A Médiatanács közreműködése a IV. Savaria Filmszemlén (Szombathely,
2017. április 26-28.)
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 144/2017. (II. 14.) számú döntése
a Médiatanács közreműködése a IV. Savaria Filmszemlén (Szombathely, 2017. április 2628.)
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a IV. Savaria
Filmszemlén.
2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel mindösszesen 1 500 000 Ft
összegben a dokumentumfilm, a kisjátékfilm és a filmetűd kategória első három
helyezettje javára, az alábbiak szerint:
Dokumentumfilm kategória
1. helyezett 300 000 Ft
2. helyezett 150 000 Ft
3. helyezett 50 000 Ft
Kisjátékfilm kategória
1. helyezett 300 000 Ft
2. helyezett 150 000 Ft
3. helyezett 50 000 Ft
Filmetűd kategória
1. helyezett 300 000 Ft
2. helyezett 150 000 Ft
3. helyezett 50 000 Ft
Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás
tartalmazza.
12. T-8/2017. A Médiatanács közreműködése a 17. Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar
Filmszemlén (2017. október 4-8.)
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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A Médiatanács 145/2017. (II. 14.) számú döntése
a Médiatanács közreműködése a 17. Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemlén (2017.
október 4-8.)
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 17. Filmtettfeszt-Erdélyi
Magyar Filmszemlén.
2. A Médiatanács együttműködés keretében 1 000 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a Sárga
Csikó díj, valamint további 1 000 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a Filmgalopp fődíj
nyertese javára. A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit
együttműködési megállapodás tartalmazza.
13. T-6/2017. Ügyintézési határidő meghosszabbítása a Művelt Tájékozott Emberért
Alapítvány által a Magyar Fórum című sajtótermék nyilvántartási adatait módosító
CE/69015-23/2013. számú hivatali határozattal szemben benyújtott fellebbezés
nyomán indult másodfokú hatósági eljárásban
Sarlós Péterné főosztályvezető ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 146/2017. (II. 14.) számú döntése
ügyintézési határidő meghosszabbítása a Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány által a
Magyar Fórum című sajtótermék nyilvántartási adatait módosító CE/69015-23/2013. számú
hivatali határozattal szemben benyújtott fellebbezés nyomán indult másodfokú hatósági
eljárásban
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. november 23. napján kelt, CE/69015-23/2013. számú
határozata ellen A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány által benyújtott fellebbezés alapján
indult másodfokú hatósági eljárás ügyintézési határidejét hivatalból az Mttv. 151. § (2)
bekezdése alapján – a tényállás tisztázása érdekében – harminc nappal meghosszabbítja.
14. T-7/2017. Ügyintézési határidő meghosszabbítása a Művelt Tájékozott Emberért
Alapítvány által a Havi Magyar Fórum című sajtótermék nyilvántartási adatait
módosító CE/73838-13/2013. számú hivatali határozattal szemben benyújtott
fellebbezés nyomán indult másodfokú hatósági eljárásban
Sarlós Péterné főosztályvezető ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 147/2017. (II. 14.) számú döntése
ügyintézési határidő meghosszabbítása a Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány által a Havi
Magyar Fórum című sajtótermék nyilvántartási adatait módosító CE/73838-13/2013. számú
hivatali határozattal szemben benyújtott fellebbezés nyomán indult másodfokú hatósági
eljárásban
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. november 23. napján kelt, CE/73838-13/2013. számú
határozata ellen A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány által benyújtott fellebbezés alapján
indult másodfokú hatósági eljárás ügyintézési határidejét hivatalból az Mttv. 151. § (2)
bekezdése alapján – a tényállás tisztázása érdekében – harminc nappal meghosszabbítja.

8

15. B-2/2017. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. december)
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 148/2017. (II. 14.) számú döntése
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. december)
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót
elfogadja.
Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 28 perckor berekesztette.
Budapest, 2017. február 16.

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Szabó Emese s. k.
Hitelesítette:

Ellenjegyezte:

Dr. Koltay András s. k.
a Médiatanács tagja

dr. Karas Monika s. k.
a Médiatanács elnöke
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