JEGYZŐKÖNYV,
amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. február 28-án (kedden)
megtartott Médiatanács ülésről készült.
A Médiatanács részéről jelen vannak:
dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-21. pontoknál/
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-21. pontoknál/
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-21. pontoknál/
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-21. pontoknál/
Az NMHH részéről jelen vannak:
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-21. pontoknál/
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-21. pontoknál/
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-21. pontoknál/
Mádl András főosztályvezető /11-21. pontoknál/
dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-21. pontoknál/
Vajda Boglárka osztályvezető /1-21. pontoknál/
dr. Szikora Tamás, a jegyzőkönyv vezetője /1-21. pontoknál/
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van:
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-9. pontoknál/
dr. Lipták Eszter bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/

Az ülést Karas Monika 12 óra 02 perckor megnyitotta, és megállapította annak
határozatképességét, majd a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő
előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács
a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 168/2017. (II. 28.) számon az
alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre:
MTVA-29/2017. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás
negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-30/2017. Az MTVA vagyongazdálkodási koncepciója
MTVA-31/2017. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közötti pénzügyi elszámolások rendezéséről, valamint a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a közszolgálati médiaszolgáltatónak
nyújtandó céltámogatásról
MTVA-32/2017. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató
magazinműsor,
valamint
tematikus
magazinműsor
készítésének
támogatása
(RADIOALLANDO2017)
MTVA-33/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás
lezárása
MTVA-34/2017. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati
eljárás lezárása
MTVA-35/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati eljárásban
kedvezményezetté nyilvánított CINEMON Entertainment Kft. kérelme
MTVA-36/2017. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary Kft. kérelme
MTVA-37/2017. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás
ellenőrzési eljárásokról (2017. január 1. – január 31.)
T-10/2017. A televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs
filmek forgatókönyveinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás (EGRILAJOS2017)
bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról
74/2017. Felkérés a Kaposvár 99,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
75/2017. Felkérés a Pécs 101,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
76/2017. Felkérés a Veszprém 90,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
77/2017. A Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására
2016. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 17-én beérkezett
pályázati ajánlatok alaki vizsgálata
78/2017. 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 (előzmény: 26/2017. számú előterjesztés)
79/2017. A Raycome-GTE Kft. TVD1+ körzeti médiaszolgáltatás 2016. szeptemberi
műsorainak ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés
vélelmezett megsértése]
80/2017. A TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. szeptember 21én sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és
c) pontjának vélelmezett megsértése]
81/2017. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió állandó megnevezésű körzeti
vételkörzetű (Budapest 100,3 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz +
Zalaegerszeg 88,3 MHz + Keszthely 93,4 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Győr 88,1 MHz +
Tatabánya 107,0 MHz + Szombathely 97,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. január
6-12. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv.
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]
82/2017. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Alpha Rádió (vételkörzet:
Székesfehérvár 88,9 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi médiaszolgáltatás
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2017. január 2-8. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv.
63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések
vélelmezett megsértése]
83/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. január 28-án 15 óra 7
perces kezdettel sugárzott „Időt kérek” című műsorszámmal kapcsolatban
73/2017. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2016. július
1-december 31.)
E-9/2017. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések
Napirendi pontok tárgyalása
1.

MTVA-29/2017. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati
eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása

Lipták Eszter ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 169/2017. (II. 28.) számú döntése
a RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok
bírálóbizottsági ajánlásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(RADIOALLANDO2016) negyedik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek
nem megfelelő pályázatokat kizárja:
iktatószám: MARADIOALLANDO
2016-…/2017.
149
150
155
156
168
177
178

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás
megnevezése

az állandó műsor címe

Média Centrum Kft.
Média Centrum Kft.
Friends-Lan Kft.
Friends-Lan Kft.
TRIÓ Rádió Kft.
Telekom Békés Kft.
Telekom Békés Kft.

Rádió M
Rádió M
Rádió Som
Rádió Som
Trió Rádió
Mega Rádió Gyula
Mega Rádió Gyula

Mozaik
Hírpercek
Déli Krónika
Reggeli Start
Napról-Napra
Gyulai Hírmondó
Gyulai Panoráma

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(RADIOALLANDO2016) negyedik fordulójában – 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:
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iktatószám:
MA-RADIOALLANDO
2016-…/2017.

a kedvezményezett neve

139

Kulturális Életért
Közhasznú Egyesület
RÁDIÓ HORIZONT
KFT.
Csaba Rádió Szolgáltató
Kft.
Mambó Rádió Kft.

140

Telekom Kft.

133
136

a médiaszolgáltatás
megnevezése

az állandó műsor
címe

Mustár Rádió

Szezám

Rádió
Törökszentmiklós

Szentmiklósi
Magazin

az állandó
műsor
kategóriája
szolgáltató
magazin
szolgáltató
magazin
szolgáltató
magazin
hírműsor
szolgáltató
magazin

a megítélt
támogatás (Ft)
1 654 090
2 300 000

Csaba Rádió

Velünk történt

99,4 Rádió 1

Hír-Tér Baranya

Rádió 88

Café 88 - Hétvége

Telekom Kft.

Rádió 88

Szeged és
környékének
legfontosabb hírei

hírműsor

3 284 340

Médiacentrum Debrecen
Kft.
Európa Rádió Nonprofit
Közhasznú Kft.

Debrecen Rádió
FM95
Európa Rádió
(Kisújszállás)

Napszemle

hírműsor

3 231 000

Közélet-Közérdek
(Kisújszállás)

Auris Média Kft.

Tisza-tó Rádió

Élet-tér

146

Mediorix Bt.

Rádió Szarvas

Szarvasi Hírek

151

Pannon-Sopron Kft.

Sopron Rádió

Agóra

152
153

Pannon-Sopron Kft.
Karc FM Média Kft.
Helyi Rádió
Műsorszolgáltató Kft.
Kunság-Média Nonprofit
Kft.
Gong Rádió Kft.

Sopron Rádió
Karc FM

Krónika
Hangoló

szolgáltató
magazin
tematikus
magazin
hírműsor
szolgáltató
magazin
hírműsor
hírműsor

Rádió Focus

Nógrádi napló

hírműsor

138

141
142
144
145

157
158
160

Kunság Rádió
Gong Fm

161

Gong Rádió Kft.

Gong Rádió

162

Zselici Forrás Kft.

Rádió Most Kaposvár

163

Zselici Forrás Kft.

Rádió Most Kaposvár

167
169

"VIACOM" Kft.
"VIACOM" Kft.

Aktív Rádió
Aktív Rádió 93.8

171

Szabó Ferenc

Balaton Rádió

172
173

Rádió Antritt Kft.
Turul Média Kft.

Rádió Antritt
Forrás Rádió

174

Turul Média Kft.

Forrás Rádió

181

Magyar Katolikus Rádió
Alapítvány

Szent István Rádió

182

Rádió Antritt Kft.

Rádió Antritt

27 db

szolgáltató
Kunság Magazin
magazin
Gong Fm esti hírek
hírműsor
szolgáltató
Térségi mozaik
magazin
Kaposvári krónika
hírműsor
szolgáltató
Mutató
magazin
Térségi Hírek
hírműsor
Nagykun Krónika
hírműsor
tematikus
PszichoAktív
magazin
Regionális Hírek
hírműsor
Hírpercek
hírműsor
szolgáltató
Köz-tér
magazin
szolgáltató
Köz-élet
magazin
szolgáltató
Megyei Mozaik
magazin
a megítélt támogatás összesen:

2 385 000
3 240 000
4 723 500

2 340 000
2 340 000
2 340 000
2 340 000
2 772 000
2 145 088
2 200 000
2 340 000
2 817 000
2 385 000
2 736 000
4 365 000
2 264 600
2 264 600
2 340 000
3 200 000
3 285 000
2 340 000
4 680 000
2 320 000
74.632.218 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(RADIOALLANDO2016) negyedik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti
támogatásban:
iktatószám:
MA-RADIO
ALLANDO
2016-…/2017.
164
165
179

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás
megnevezése

az állandó műsor címe

Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület
Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület
Sunshine Rádió Kft.

Radio Sun
Rádió Sun
99,4 SunshineFM

7 Nap
Gyomaendrődi Hír Mix
Sunshine Krónika

4

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(RADIOALLANDO2016) negyedik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti
támogatásban:
iktatószám:
MA-RADIO
ALLANDO
2016-…/2017.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás
megnevezése

az állandó műsor címe

Rábaköz Rádió

Kapuvári Krónika

Rádió Törökszentmiklós
Csaba Rádió
Alpha Rádió
Európa Rádió
(Nyíregyháza)
Európa Rádió
(Nyíregyháza)
Karc FM
Pont Rádió

154
159

Kapukom Kommunális,
Kommunikációs és Ipari Park Kft.
RÁDIÓ HORIZONT KFT.
Csaba Rádió Szolgáltató Kft.
ALBA REGIA Kft.
Európa Rádió Nonprofit
Közhasznú Kft.
Európa Rádió Nonprofit
Közhasznú Kft.
Karc FM Média Kft.
Actor Informatika és Nyomda Kft.

166

Extrém Business Kft.

Rádió 87.8 Érd

170

"VIACOM" Kft.
Klubrádió Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
"A-tól Z-ig" Bt.
Sunshine Rádió Kft.

Aktív Rádió 102.2

Régió Hírei
Ez történt
Alpha Hírek
Régió Krónika
(Nyíregyháza)
Közélet-Közérdek
(Nyíregyháza)
Spájz
Hírpont
Életünk történetünk...
Érd a múltban
HungariKun

Klubrádió

Klubdélelőtt

Rádió1 Orosháza
99,4 SunshineFM

Orosházi Mozaik
Mozaik

134
135
137
143
147
148

175
176
180

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2016
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) az ÁPF II. fejezetének 14.2.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés
összegének 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. február 15-én kelt ajánlása

2.

MTVA-30/2017. Az MTVA vagyongazdálkodási koncepciója
MTVA-31/2017. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közötti pénzügyi elszámolások rendezéséről,
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valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a közszolgálati
médiaszolgáltatónak nyújtandó céltámogatásról
Karas Monika az előterjesztések tárgyalásának napolására tett javaslatot, amelyet a
Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával támogatott.
3.

MTVA-32/2017. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű
szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének
támogatása (RADIOALLANDO2017)

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 170/2017. (II. 28.) számú döntése
a RADIOALLANDO2017 pályázati felhívás kibocsátásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a rádiós hírműsor,
közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének
támogatására vonatkozó RADIOALLANDO2017 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:
 pályázati kérelem űrlap
 részletes költségvetés.
4.

MTVA-33/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati
eljárás lezárása

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 171/2017. (II. 28.) számú döntése
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás lezárásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 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.

MTVA-34/2017. A Médiatanács
pályázati eljárás lezárása

által
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meghirdetett

MACSKÁSSYGYULA2016

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 172/2017. (II. 28.) számú döntése
a MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárás lezárásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016
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.
6.

MTVA-35/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMON Entertainment Kft. kérelme

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Karas Monika az előterjesztésben szereplő „A”
jelű javaslatot tette fel szavazásra, amelyet a Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 173/2017. (II. 28.) számú döntése
a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMON
Entertainment Kft. kérelméről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 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 pályázati
eljárásban (DARGAYATTILA2016) kedvezményezetté nyilvánított CINEMON Entertainment
Kft. „Lengemesék - Nyár a nádtengeren” című, MA-DARGAYATTILA2016-6/2016.
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet
elfogadja, és hozzájárul a film néhány jelenetének (3–4%) mozifilmben történő
felhasználásához.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül tájékoztassa a kedvezményezettet és a
médiaszolgáltatót.

7.

MTVA-36/2017. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary Kft. kérelme

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 174/2017. (II. 28.) számú döntése
a KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm
Hungary Kft. kérelméről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1200/2014. (XII. 16.) számú
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati
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eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2015) kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary
Kft. „Vad Balaton” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2015-37/2015. iktatószámon
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és
hozzájárul a befejezési határidő 2017. december 31-ére, a beszámolási határidő 2018.
február 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2018. június 30-ára történő módosításához.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a
médiaszolgáltatót.

8.

MTVA-37/2017. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a
támogatás ellenőrzési eljárásokról (2017. január 1. – január 31.)

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

9.

T-10/2017. A televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint
animációs filmek forgatókönyveinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(EGRILAJOS2017) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 175/2017. (II. 28.) számú döntése
az EGRILAJOS2017 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az EGRILAJOS2017 pályázati
eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket
választja meg:
EGRILAJOS2017
Novák Emil
Petrőczi Éva
Zaras Adrea
A Médiatanács az EGRILAJOS2017 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére
Novák Emilt választja meg.
A bírálóbizottsági elnökök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2017. március 16-ától
2017. május 15-éig tart.
2.
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén bruttó 400.000
Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a teljesítés igazolását követő 15
munkanapon belül kerül kifizetésre.
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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. 74/2017. Felkérés a Kaposvár 99,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú,
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 176/2017. (II. 28.) számú döntése
felkérés a Kaposvár 99,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Kaposvár 99,9 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.
11. 75/2017. Felkérés a Pécs 101,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú,
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 177/2017. (II. 28.) számú döntése
felkérés a Pécs 101,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Pécs 101,7 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.
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12. 76/2017. Felkérés a Veszprém 90,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú,
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 178/2017. (II. 28.) számú döntése
felkérés a Veszprém 90,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Veszprém 90,6 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.
13. 77/2017. A Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2016. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november
17-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata
Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú,
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az
alábbi döntéseket hozta:
A Médiatanács 179/2017. (II. 28.) számú döntése
a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016.
október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 17-én beérkezett pályázati
ajánlatok alaki vizsgálata (Rádió 96,3 Kft.)
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján
pályázati nyilvántartásba veszi a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítása tekintetében 2016. október 13-án közzétett
Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Rádió 96,3 Kft. pályázót.
A Médiatanács 180/2017. (II. 28.) számú döntése
a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016.
október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 17-én beérkezett pályázati
ajánlatok alaki vizsgálata (Hullám Média Kft.)
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján
pályázati nyilvántartásba veszi a Paks 96,3 MHz helyi kereskedelmi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítása tekintetében 2016. október 13-án közzétett
Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Hullám Média Kft. pályázót.
14. 78/2017. Az AMC Networks Central Europe Kft. által üzemeltetett Film Mánia
csatornán 2016. október 28-án 21 óra 1 perctől sugárzott „2009 – A végzetes
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merénylet” című műsorszám korhatár-besorolása (előzmény: 26/2017. számú
előterjesztés)
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 181/2017. (II. 28.) 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
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Film Mánia csatornán 2016. október
28-án 21 óra 1 perctől sugárzott „2009 – A végzetes merénylet” című műsorszám
közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (6) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés d) pontját,
ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja.
15. 79/2017. A Raycome-GTE Kft. TVD1+ körzeti médiaszolgáltatás 2016. szeptemberi
műsorainak ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt
rendelkezés vélelmezett megsértése]
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 182/2017. (II. 28.) számú döntése
a Raycome-GTE Kft. TVD1+ körzeti médiaszolgáltatás 2016. szeptemberi műsorainak
ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett
megsértése]
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Raycome-GTE Kft.-vel (a továbbiakban:
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett TVD1+ megnevezésű
körzeti médiaszolgáltatás 2016. szeptember 4. napján a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésének a)
pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában.
16. 80/2017. A TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016.
szeptember 21-én sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az
Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának vélelmezett megsértése]
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 183/2017. (II. 28.) számú döntése
a TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. szeptember 21-én
sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c)
pontjának vélelmezett megsértése]
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak a TV2
csatornán 2016. szeptember 21-én a Mokka című műsorszámban történt vélelmezett
megsértése tárgyában, egyben nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezi a

11

Médiaszolgáltatót arra vonatkozóan, hogy a fenti műsorszámban fizetés vagy hasonló
ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg a Generali Biztosító szolgáltatását.
17. 81/2017. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió állandó
megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 100,3 MHz + Székesfehérvár 106,6
MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Zalaegerszeg 88,3 MHz + Keszthely 93,4 MHz +
Dunaújváros 99,1 MHz + Győr 88,1 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Szombathely
97,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. január 6-12. között sugárzott
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 184/2017. (II. 28.) számú döntése
a Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió állandó megnevezésű körzeti
vételkörzetű (Budapest 100,3 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz +
Zalaegerszeg 88,3 MHz + Keszthely 93,4 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Győr 88,1 MHz +
Tatabánya 107,0 MHz + Szombathely 97,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. január
6-12. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv.
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Lánchíd Rádió Kft.-vel (a továbbiakban:
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Lánchíd Rádió állandó
megnevezésű adón 2017. január 6-12. között a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában.
18. 82/2017. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Alpha Rádió
(vételkörzet: Székesfehérvár 88,9 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi
médiaszolgáltatás 2017. január 2-8. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés g)
pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése]
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 185/2017. (II. 28.) számú döntése
az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Alpha Rádió (vételkörzet:
Székesfehérvár 88,9 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi médiaszolgáltatás
2017. január 2-8. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv.
63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések
vélelmezett megsértése]
A Médiatanács hatósági eljárást indít az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft.
médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés g)
pontjában foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Alpha Rádió állandó megnevezésű
helyi, kisközösségi médiaszolgáltatás 2017. január 2-8. közötti adáshéten történt vélelmezett
megsértése tárgyában.
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19. 83/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. január
28-án 15 óra 7 perces kezdettel sugárzott „Időt kérek” című műsorszámmal
kapcsolatban
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 186/2017. (II. 28.) számú döntése
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. január 28-án 15 óra 7 perces
kezdettel sugárzott „Időt kérek” című műsorszámmal kapcsolatban
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
a Kossuth Rádió adóján 2017. január 28-án 15 óra 7 perces kezdettel sugárzott „Időt kérek”
című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott
tájékoztatás követelményét.
20. 73/2017. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál
(2016. július 1-december 31.)
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 187/2017. (II. 28.) számú döntése
Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2016. július 1december 31.)
A Médiatanács elfogadja a Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező
televízióknál (2016. július 1-december 31.) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a
Médiatanács honlapján.
21. E-9/2017. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy a 10. heti
ülésre
készítsen
előterjesztést
a
következő
médiaszolgáltatási
lehetőségek
frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről:
 Szolnok 90,4 MHz,
 Dunaújváros 93,1 MHz.
Karas Monika az ülést 12 óra 39 perckor berekesztette.
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Budapest, 2017. március 3.
A jegyzőkönyvet készítette:

dr. Szikora Tamás s. k.
Hitelesítette:

Ellenjegyezte:

dr. Auer János s. k.
a Médiatanács tagja

dr. Karas Monika s. k.
a Médiatanács elnöke
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