
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. november 6-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. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-21. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-21. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-21. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-21. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-21. pontoknál/  

dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-21. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-21. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /13-21. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-21. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Orosz Dénes bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
Gyurity Monika bírálóbizottsági elnök /1-3. pontnál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-6. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 14 óra 06 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Koltay András egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az 
ülésen. Ezt követően a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre vételét tette 
fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett a 1204/2018. (XI. 6.) számon elfogadott és az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-230/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás 
második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-231/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 
eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-232/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 
2018/44. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-233/2018. Pályázati felhívás kibocsátása a Médiatanács által 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 elő- és utófinanszírozás keretében történő, vissza nem térítendő 
támogatására (DARGAYATTILA2018) 
MTVA-235/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított ART Bt. kérelme 
MTVA-236/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Partnersfilm Kft. kérelme 
436/2018. A Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívásra 2018. október 18-
án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
442/2018. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel 
történő használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 2018. október 8-
án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
443/2018. A Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2018. június 1-én közzétett pályázati felhívásra 2018. július 5-én 
beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 
437/2018. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének módosítása iránt 
438/2018. A CENTER-RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
444/2018. A Helikon Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Keszthely 99,4 MHz és a Nagykanizsa 
95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
439/2018. A Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
440/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 16-22. közötti működésének vizsgálata [EURÓPA 
RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 87,9 Rádió 1 Szeged 87,9 MHz) állandó megnevezésű helyi 
kereskedelmi médiaszolgáltatás] – előzmény: 323/2018. számú előterjesztés 
441/2018. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a HÍR TV Zrt. (Hír TV) 
vonatkozásában – előzmény: 360/2018. számú előterjesztés [a klasszifikációs ajánlás 
felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2018. III. negyedév)] 
435/2018. A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos 
törvényi előírások ellenőrzése (2018. I. félév) 
B-11/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. szeptember) 
T-57/2018. A Médiatanács közreműködése a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm 
Fesztiválon (2019. január 28.-február 3.) 
E-66/2018. Tájékoztató a Média- és Hírközlési Biztos 2018. III. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
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E-67/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. október hónapban 
E-68/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. október hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-230/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 

eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Orosz Dénes bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1205/2018. (XI. 6.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulójából az alábbi, valamely 
érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám:  
MA-EMBERJUDIT 

2018-…/2018. 
a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

35 Nagy Kft. Webzsaru 

40 Badschool Kft. A négylábú ápoló 

50 Bódvavölgyi Stúdió Egyesület 
„Ahonnan elindultam…”  

Lékó István  

51 KárpátPress Bt. Társadalom négy fal között 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulójában a keretösszeget 434.000 Ft-
tal a harmadik fordulóban rendelkezésre álló keretösszeg 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- 
EMBERJUDIT 
2018-…/2018. 

a  
kedvezményezett  

neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

36 
CINEMA-FILM  

Kft. 

"Fától Fáig"  
Galambfalvától  
Galambfalváig,  

a bölcsőtől  
a koporsóig 

önálló Xantus Gábor 
Duna Médiaszol- 
gáltató Nonprofit  

Zrt. 
8 470 000 

37 
Médiacentrum  
Debrecen Kft. 

Az utolsó hazatérés önálló Vojkó Ferenc 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
5 600 000 

38 
FILMTEAM-UP!  

Kft. 
A befogadottak önálló Tősér Ádám HírTV Zrt. 9 925 000 

41 
Visual Factory  

Kft. 
25 év szolgálat önálló Pesty László 

Duna Médiaszol- 
gáltató Nonprofit  

Zrt. 
7 492 500 

42 Kisköves Kft. 
Józsefváros  
legendája 

önálló Kriskó László 
Duna Médiaszol- 
gáltató Nonprofit  

Zrt. 
9 975 000 
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43 
Becsengetünk  
Produkció Kft. 

Traumáinkon  
innen és túl 

önálló 
Skrabski  
Fruzsina 

HírTV Zrt. 8 998 500 

44 PHOENIX M.I.T.  Cseberből vederbe önálló Neagu Adrian 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
6 440 000 

46 DEKOPLUS Kft.  "Szárnyalás..." 
sorozat  

(2) 
Szabó Gábor 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

7 000 000 

48 
SHANNON  
IRODA Bt.  

A komáromi hős önálló Simon Judit 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
7 000 000 

53 
"NÓTÁRIUS  

2000" Kft. 
A Kádár-korszak és  

a terrorizmus 
önálló 

Jamrik  
Levente 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

9 240 000 

56 B & L Line Kft. Mahler Budapesten önálló Káel Csaba 
Duna Médiaszol- 
gáltató Nonprofit  

Zrt. 
9 450 000 

58 
ZOOM  

Management  
Produkció Kft. 

George Pal 
sorozat  

(2) 
Pap Zsolt 

Duna Médiaszol- 
gáltató Nonprofit  

Zrt. 
9 975 000 

60 

Zemplén  
Televízió  

Közhasznú  
Nonprofit Kft.  

A Wettstein-napló önálló 
Mezősi-Nagy  

Mariann,  
Mezősi Tamás 

Duna Médiaszol- 
gáltató Nonprofit  

Zrt. 
9 000 000 

13 db a megítélt támogatás összesen: 108.566.000 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az 
alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA- 

EMBERJUDIT 
2018-…/2018. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló médiaszolgáltató 

39 Freerun Media Kft. 
Az etikus hecker -  

Bencsáth Boldizsár 
önálló 

Vikárius-Horváth  
Szilvia 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

45 Crossborder Film Kft. "Lebuktam" önálló Hevér Zoltán 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

47 
DOKUMENT-ART  

KFT. 
Kreatív képmás önálló Szalay Péter Echo Hungária TV Zrt. 

49 TV COM Kft. 
Az Unitárius  
Egyház 450  
esztendeje 

önálló Pintér András 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

52 
TITÁNIA-MASTER  

PRO Kft.  
Akiért a harang  

szól... Palócföldön 
önálló Bohák György 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

54 
COLLOC Productions  

Kft. 
Fortuna vendégei önálló Kálmán Mátyás HírTV Zrt. 

55 Geo-Ökofilm Kft. 
A cigány  

felemelkedés  
iskolája 

önálló Dala István 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

57 SOLVE ART Kft. Lyukasfilm önálló Klacsán Gábor Echo Hungária TV Zrt. 

59 
ÉSZAKI TÁMPONT  

EGYESÜLET 
Down and Up önálló Chilton Flóra Echo Hungária TV Zrt. 

61 
OMEGA-KREATÍV  

Bt. 

A magyar  
gasztronómia  

Puskása 
önálló Szederkényi Olga Echo Hungária TV Zrt. 

62 
PI Kulturális Kreatív  

Kft. 
Maradjunk még! önálló Bartha Máté Echo Hungária TV Zrt. 

63 Kinofabrik Kft. 
Horthy minisztere  

voltam 
önálló Seres Tamás HírTV Zrt. 

64 STRATCOMM Kft.  Életet adók önálló Ecsedy Márton 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

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

 a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
fejezete 14.2.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

 a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 25-ei ajánlása 
 
2. MTVA-231/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 

pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Gyurity Monika bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1206/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági 

ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárás második fordulójából az alábbi, valamely 
érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
KOLLÁNYIÁGOSTON 

2018-…/2018. 
a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

60 StArtFilm Kft. Modern magyar templomok 

66 Talentum Film Kft Tudós nők 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 
összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 

KOLLÁNYI  
ÁGOSTON 

2018-…/2018. 

a  
kedvezményezett  

neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

önálló/sorozat/ 
rövid sorozat  

(epizód) 

a rendező  
neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

36 
Quality Pictures  

Kft. 
A vajdaság  

virágai 
önálló alkotás 

Szász  
Csongor 

Echo Hungária  
TV Zrt. 

3 000 000 

40 
Budapest Film  
Produkciós Kft. 

Keresztesek  
egykor és ma 

önálló alkotás 
Varsányi  
Ferenc 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 975 000 

42 Filmdzsungel Kft. 
Amiről a fák  
suttognak 

önálló alkotás 
Takács  

Rita 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
8 750 000 

48 
Orczy Kultúrkert  

Egyesület 

Balázs Ferenc, az  
unitárius  

reneszánsz ember 
önálló alkotás 

Orbán János  
Dénes 

Echo Hungária  
TV Zrt. 

9 000 000 

52 Szóvilág Kft. 
Vallás és  

szabadság 17-32. 
rövid  

ismeretterjesztő  
Hevér  
Zoltán 

Duna  
Médiaszolgáltató  

9 959 600 
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sorozat (16) Nonprofit Zrt. 

55 
SC Aves-media  

SRL. 
A székely  
gyémánt 

önálló alkotás Szabó Attila 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

4 500 000 

56 CINECOM Bt. Potoczky Mária önálló alkotás 
Bozsogi  
János 

Echo Hungária  
TV Zrt. 

9 310 000 

61 
Music Hungary  

Zeneműkiadó Kft. 

Repülj, Madár,  
Repülj - A  

magyar Táncház  
Mozgalom 

önálló alkotás 
Simon  

Broughton 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 975 000 

64 
STRATCOMM  

Kft. 

A szembejövő  
ember (Benedek  

Elek élete) 
önálló alkotás 

Szögi  
László 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
10 000 000 

9 db a megítélt támogatás összesen: 74.469.600 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárás második 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 
2018-…/2018. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/sorozat/ 
rövid sorozat  

(epizód) 

a rendező  
neve 

az első bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

35 Külső Magyarok Kft. 

Hadifogoly  
magyarok – Túlélő  

művészet Szibériától  
Vas vármegyéig 

önálló alkotás 
Margittai  
Gábor 

HírTV Zrt. 

37 
Médiacentrum  
Debrecen Kft. 

Mészárlások földje önálló alkotás 
Vojtkó  
Ferenc 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

38 Freerun Media Kft. Földikutya akció önálló alkotás 
Vikárius- 
Horváth  
Szilvia 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

39 
FILMTEAM-UP!  

Kft. 
Anyanyelveink önálló alkotás 

Tősér  
Ádám 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

41 NEUROPA Kft. Szent magyar papok önálló alkotás 
Jankovics  

Marcell 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

43 T.ZS.M. Bt. 
Ismeretlen vizeken -  
1. rész: a titoktatos  
határfolyó, a Dráva 

önálló alkotás 
Tóth Zsolt  

Marcell 
Echo Hungária TV  

Zrt. 

44 
TITÁNIA-MASTER  

PRO Kft. 
"Polonia" akció -  

1920 
önálló alkotás 

Kiss  
Sándor 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

45 
HeART FILM és  

Kommunikációs Kft. 

A szovjet  
csapatkivonulás  

kulisszatitkai 
önálló alkotás 

Csallóközi  
Zoltán 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

46 Fundatia Rex Video 
Történelem a Maros  

sodrásában 

rövid  
ismeretterjesztő  

sorozat (14) 

Zsigmond  
Attila 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

47 KVINT-ART Kft. 
A villányi  
őskrokodil 

önálló alkotás 
Székely  
Orsolya 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

49 Kedd Kft. Miezmiaz? 
rövid  

ismeretterjesztő  
sorozat (16) 

Gerdelics  
Miklós, M.  
Tóth Géza 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

50 FOCUSFOX Kft. Szkéné 50! önálló alkotás 
Pálos  

György 
Magyar RTL  
Televízió Zrt. 

51 Siriat Zrt. A végtelen tudat önálló alkotás 
Novák  
Norbert 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

53 Pannónia Alapítvány Szól a kakas önálló alkotás 
Loboda  
Árpád 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

54 PFA Simó Ibolya 
Haldokló  

bútordarabok 
önálló alkotás 

Simó  
Ibolya 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

57 
BAK-ART Művészeti  

Kft. 

25 éves küldetés a  
Kárpát-medence  
magyar fiataljaiért 

önálló alkotás 
Ducki  
Witek 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 



7 

58 G.L.M. Unió Bt. 
Az „ötödik  

kölcsönhatás” 
önálló alkotás 

Sopsits  
Árpád 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

59 ÉCLIPSE FILM Kft. Nekem a Balaton önálló alkotás 
Böjte  

Ágnes 
Echo Hungária TV  

Zrt. 

62 "NÓTÁRIUS 2000" Kft. 
Magyar  

csodafegyverek 
önálló alkotás 

Jamrik  
Levente 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

63 Kolor Film Kft. 
Bringás Brigantik  

második évad 
ismeretterjesztő  

sorozat (8) 
Kolovratnik  
Krisztián 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

65 STRATCOMM Kft. A szavak karanténja önálló alkotás 
Krisztics  
Dezső 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

67 CUTTINGROOM Bt. 
Négyszögletű  

Kerekerdő 
önálló alkotás 

Berta  
Enikő 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás második 
fordulójának eredményéről 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 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 26-án kelt ajánlása 
 
3. MTVA-232/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati 

eljárás 2018/44. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 
Gyurity Monika ismertette az előterjesztést. Dr. Kocsis Noémi az előterjesztéssel 
kapcsolatban előadta, hogy amennyiben pozitív döntést hoz a Médiatanács, az 
ESCHER2018 pályázati eljárás kerete kimerül. Azonban ezen a héten – 45. hét – is érkezett 
két pályázat, amelyeket érdemes lenne a bizottság elé tárni. Az elkövetkezendő pár hét 
váratlan eseményeinek forgatására érkező pályázatok támogatási lehetőségét szeretnék 
elősegíteni, ezért javasolta, hogy a Médiatanács a következő ülésen keretemeléssel adjon 
lehetőséget az év hátralévő részében beérkező pályázatok esetleges támogatására a 2019-
es eljárás kiírásáig. Dr. Karas Monika a javaslatot támogatta, és kérte, hogy az MTVA 
Mecenatúra Igazgatóság a következő ülésre készítsen előterjesztést a javaslatról. Ezt 
követően dr. Kocsis Noémi kérte, hogy az előterjesztés döntési javaslatának 2. pontját – és 
az ehhez kapcsolódó végrehajtási utasítást – a Médiatanács mellőzze. Dr. Karas Monika a 
kért módosítás figyelembevételével tette fel szavazásra a döntési javaslatot. A Médiatanács 
a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett a kért módosítással 
elfogadta a döntési javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1207/2018. (XI. 6.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/44. hetében beérkezett pályázat 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú 
döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) 
események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
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ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/44. hetében – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi 
pályázatot támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2018-…/2018. 

a kedvezményezett  
neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

19 Külső Magyarok Kft. 
Erdély és Románia „uniójának”  

100 éves évfordulója,  
2018. december 1. 

2.000.000 

a megítélt támogatás összesen: 2.000.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú 
döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) 
események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/44. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/44. 
heti eredményéről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 31-ei ajánlása 
 
4. MTVA-233/2018. Pályázati felhívás kibocsátása a Médiatanács által 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 elő- és utófinanszírozás 
keretében történő, vissza nem térítendő támogatására (DARGAYATTILA2018) 

 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1208/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2018 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiatanács által 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 vissza nem térítendő támogatására vonatkozó 
DARGAYATTILA2018 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 
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– pályázati kérelem űrlap 
– részletes produkciós költségvetés 
– nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről 
– nyilatkozat megfilmesítési jogokról 
 
5. MTVA-235/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ART Bt. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1209/2018. (XI. 6.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ART Bt. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ART Bt. „Sorsukat, 
hitüket vállalók” című, MA-EMBERJUDIT2017-58/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2019. július 14-ére, a beszámolási határidő 2019. augusztus 
28-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. február 29-ére történő módosításához, azzal, 
hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.  
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
6. MTVA-236/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Partnersfilm Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kollarik Tamás hozzászólt. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1210/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Partnersfilm 

Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Partnersfilm 
Kft. „A mentor” című (eredeti cím: „A kék bálna”) MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-7/2017. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a beszámolási határidő 2018. december 10-ére történő 
módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
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7. 436/2018. A Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati 
felhívásra 2018. október 18-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Auer 
János kérdésére. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1211/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívásra 2018. október 18-án 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Zene Rádió Kft.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2018. szeptember 6-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. és 
1.10.10.2. pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – 
hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Zene Rádió Kft. 
pályázót az alábbiak vonatkozásában: 

 a Pályázati Felhívás 2.4.3.5. pontja szerinti rendszertechnikai tervének rajza benyújtása, 
valamint 

 a Pályázati Felhívás a 2.4.4.1. pontja szerinti mérlegtervek megfelelő kitöltése 
tekintetében. 

 
A Médiatanács 1212/2018. (XI. 6.) számú döntése 

a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívásra 2018. október 18-án 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Média Depo Kft.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2018. szeptember 6-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. és 
1.10.10.2. pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – 
hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Média Depo Kft. 
pályázót az alábbiak vonatkozásában: 

 a Pályázati Felhívás 2.4.3.5. pontja szerinti rendszertechnikai tervének rajza benyújtása,  

 a Pályázati Felhívás a 2.4.4.1. pontja szerinti eredménykimutatás-tervek megfelelő 
kitöltése valamint 

 a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. fejezete szerinti tervezett bevételeket és 
költségeket tartalmazó táblázatok megfelelő kitöltése tekintetében. 

 
8. 442/2018. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 
2018. október 8-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1213/2018. (XI. 6.) számú döntése  
a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 2018. október 8-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Paks FM Kft.) 
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A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2018. 
szeptember 7-én közzétett, a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára pályázati ajánlatot benyújtó Paks FM Kft. pályázót. 
 
9. 443/2018. A Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2018. június 1-én közzétett pályázati felhívásra 
2018. július 5-én beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1214/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2018. június 1-én közzétett pályázati felhívásra 2018. július 5-én beérkezett 

pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata (Egerszeg Media Kft.) 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér az 
Egerszeg Media Kft. pályázótól a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségre 2018. július 5-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal 
kapcsolatban: 
 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Helló Egerszeg” című műsorszám hogyan minősül az Mttv. 
83. §-a szerinti célt szolgáló közszolgálati műsorszámnak, illetve a helyi közélettel 
foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámnak a Pályázati Felhívás 2.4.6.2. 
pontja figyelembe vételével, 
 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Helyi járat” című műsorszám hogyan minősül az Mttv. 83. §-a 
szerinti célt szolgáló közszolgálati műsorszámnak, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a 
helyi mindennapi életet segítő műsorszámnak a Pályázati Felhívás 2.4.6.2. pontja 
figyelembe vételével, 
 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Turmix” című műsorszám hogyan minősül az Mttv. 83. §-a 
szerinti célt szolgáló közszolgálati műsorszámnak, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a 
helyi mindennapi életet segítő műsorszámnak a Pályázati Felhívás 2.4.6.2. pontja 
figyelembe vételével. 

 
A Médiatanács 1215/2018. (XI. 6.) számú döntése 

a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2018. június 1-én közzétett pályázati felhívásra 2018. július 5-én beérkezett 

pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata (LB Rádió Kft.) 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér az 
LB Rádió Kft. pályázótól a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségre 2018. július 5-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal 
kapcsolatban: 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „City Magazin” című műsorszám hogyan minősül a helyi 
közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámnak a Pályázati 
Felhívás 2.4.6.2. pontja figyelembe vételével. 
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10. 437/2018. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) kérelme a médiaszolgáltató 
hatósági szerződésének módosítása iránt 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 3 igen és 
dr. Auer János nem szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1216/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági szerződésének 

módosítása iránt 
 
A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak megfelelően, az 
előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával, 2019. január 1. napjától 
hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésben szereplő magyar zene aránya 
tekintetében rögzített műsortervi vállalásainak módosításához, valamint levélben tájékoztatja 
a médiaszolgáltatót a benyújtott kérelme vonatkozásában. 
 
11. 438/2018. A CENTER-RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 103,9 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1217/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a CENTER-RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a CENTER-RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Nyíregyháza 
103,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű hasznosítására 
2018. november 12. és 2019. január 10. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés 
mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
12. 444/2018. A Helikon Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Keszthely 99,4 MHz 
és a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1218/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a Helikon Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére 

az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Keszthely 99,4 MHz és a Nagykanizsa 95,6 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában (Nagykanizsa 95,6 MHz) 

 
A Médiatanács nem köti meg a Helikon Rádió Kft. Nagykanizsa 95,6 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában előterjesztett kérelme alapján indult, 
ideiglenes hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárásban az ideiglenes hatósági 
szerződést.  
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A Médiatanács 1219/2018. (XI. 6.) számú döntése 

a Helikon Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére 
az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Keszthely 99,4 MHz és a Nagykanizsa 95,6 MHz 

helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában (Keszthely 99,4 MHz) 
 
A Médiatanács a Helikon Rádió Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Keszthely 
99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. november 12. és 2019. január 
10. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
13. 439/2018. A Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1220/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatja N. T.-t a Tardos 95,5 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
tervezethez kapcsolódó észrevételekkel kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1221/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Tardos 95,5 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges szövegét, 
és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
14. 440/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 16-22. közötti működésének vizsgálata 

[EURÓPA RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 87,9 Rádió 1 Szeged 87,9 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás] – előzmény: 323/2018. számú 
előterjesztés 

 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1222/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a Rádió-1 hálózat 2018. július 16–22. közötti működésének vizsgálata [EURÓPA RÁDIÓ Kft. 
által üzemeltetett 87,9 Rádió 1 (Szeged 87,9 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi 

médiaszolgáltatás] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy az EURÓPA RÁDIÓ Kft. a 87,9 Rádió 1 (Szeged 87,9 
MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi adón a 2018. július 16-22. közötti időszakban 
nem sértette meg a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést. 
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15. 441/2018. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a HÍR TV Zrt. (Hír TV) 
vonatkozásában – előzmény: 360/2018. számú előterjesztés [a klasszifikációs 
ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2018. 
III. negyedév)] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1223/2018. (XI. 6.) számú döntése 
az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a HÍR TV Zrt. (Hír TV csatorna) 

vonatkozásában 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a HÍR TV Zrt. által üzemeltetett Hír TV csatorna teletext 
oldalán 2018. augusztus 28-án közzétett saját műsorát közlő tartalommal a Médiaszolgáltató 
megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, amely jogsértés miatt a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft összegű 
bírsággal sújtja. 
 
16. 435/2018. A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal 

kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2018. I. félév) 
 
A Hivatal részéről Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1224/2018. (XI. 6.) számú döntése 
A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi 

előírások ellenőrzése (2018. I. félév) 
 
A Médiatanács elfogadja A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal 
kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2018. I. félév) című anyagot, és elrendeli annak 
közzétételét a Médiatanács honlapján. 
 
17. B-11/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. 

szeptember) 
 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1225/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. szeptember) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
18. T-57/2018. A Médiatanács közreműködése a Budapest Nemzetközi 

Dokumentumfilm Fesztiválon (2019. január 28.-február 3.) 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1226/2018. (XI. 6.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (2019. 

január 28.-február 3.) 
 
1. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti magát a Budapest Nemzetközi 

Dokumentumfilm Fesztiválon. 
 
2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel mindösszesen 2 209 048 Ft 

összegben a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál legjobb alkotásai javára 
az alábbi kategóriákban és értékekben: 
 
Első szekció: fődíj 389 832 Ft 

Második szekció: fődíj 389 832 Ft 

Harmadik szekció: fődíj 389 832 Ft 

Negyedik szekció: fődíj 389 832 Ft 

Rövidfilm fődíj 324 860 Ft 

Közönségdíj 324 860 Ft 

Összesen: 2 209 048 Ft 

 
Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 

 
19. E-66/2018. Tájékoztató a Média- és Hírközlési Biztos 2018. III. negyedévi 

beszámolója a médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő 
ügyekről 

 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
20. E-67/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2018. október hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
21. E-68/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2018. október hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 54 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 
2018. november 13. 10:00 óra. 
 
 
Budapest, 2018. november 12. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
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 dr. Vass Ágnes s. k. dr. Karas Monika s. k. 
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