
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. november 28-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-22. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-22. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-22. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-22. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-22. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-22. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-22. pontoknál/ 

Vajda Boglárka osztályvezető /1-22. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-22. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /21-22. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna, a jegyzőkönyv vezetője /1-22. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Jenik Péter bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 

Fulmer Lászlóné MTVA mb. gazdasági igazgató /1-2. pontoknál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-8. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 10 óra 06 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre 
vételét tette fel szavazásra. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett, 1299/2017. (XI. 28.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 
napirendre: 
 
MTVA-237/2017. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-243/2017. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. I–IX. havi 
beszámolója 
MTVA-238/2017. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. évi támogatási terve 
MTVA-239/2017. Pályázati felhívás kibocsátása a magyarországi közösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 
2018. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek 
támogatására (REZSI2018) 
MTVA-240/2017. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2018 pályázati eljárás támogatási 
szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-241/2017. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok 
gyártásának vissza nem térítendő támogatására (FEHÉRGYÖRGY2018) 
MTVA-242/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere Kft. kérelme 
MTVA-244/2017. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2017. októberi pénzügyi 
jelentése 
T-61/2017. 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 támogatására meghirdetett 
pályázati eljárás (DARGAYATTILA2017) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
533/2017. Az INTERAX Kft. Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti kérelmének visszavonása 
534/2017. A Médiatanács által a Budapest 101,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű hasznosítására 2017. július 13-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes FONTANA MÉDIA Kft.-vel szemben megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
535/2017. A CSABA RÁDIÓ Kft. (104,0 Rádió 1 – Békéscsaba 104,0 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
536/2017. A MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (Miskolc 41. csatorna, Miskolci 
Városi Televízió) kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt 
539/2017. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. (Ózd 51. csatorna, Ózdi Városi Televízió) 
kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt 
537/2017. A körzeti televíziós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei 
teljesítésének vizsgálata vonatkozásában az Alföld Kamera Debrecen Kft. médiaszolgáltató 
tekintetében meghozott 1095/2017. (X. 10.) számú döntésének visszavonása 
538/2017. A körzeti televíziós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei 
teljesítésének vizsgálata vonatkozásában az Alföld Kamera Debrecen Kft. bejelentésére 
tekintettel a jogutódlás tényének megállapítása 
540/2017. A Miskolc 103,0 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű hasznosítására 2017. május 5-én közzétett pályázati felhívásra 2017. június 14-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
541/2017. A Szolnok 90,4 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
hasznosítására 2017. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. november 13-
án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
542/2017. A Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű hasznosítására 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívásra 2017. 
június 8-án beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 
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543/2017. A Tatabánya 96,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű hasznosítására 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívásra 2017. június 7-én 
beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 
532/2017. A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos 
törvényi előírások ellenőrzése (2017. I. félév) 
E-54/2017. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-237/2017. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati 

eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Jenik Péter ismertette a bírálóbizottság ajánlásában foglaltakat. dr. Kocsis Noémi a döntési 
javaslat 1-9. pontjainak változatlanul hagyása mellett a 10. pont alábbiak szerinti 
módosítására tett javaslatot: 
 
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a támogatási szerződés megkötésének határidejét – tekintettel 
az év végi ünnepekre – 2018. január 15-ig meghosszabbítja.” 
 
A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, a módosító javaslattal együtt, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1300/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a TVALLANDO2017 pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő 
pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2017…/2017. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 

97 Média Csele Bt. Csele TV Dunavölgye Magazin 

98 
Halasi Média és Kultúra  

Nonprofit Kft. 
Halas TV Híradó 

99 
Szegedi Rendezvény- és  

Médiaközpont Nonprofit Kft. 
Városi TV Szeged Szegedi Hírek 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – 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- 
TVALLANDO 
2017-…./2017. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

80 IRÁNY Média 2012 Kft. Irány Televízió Közélet 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

81 
TISZApART MÉDIA  

Kft. 
TiszapART televízió Heti közélet 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

86 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió Porta 
közéleti  
magazin 

2 760 000 

87 Mátyus Lajos Soltvadkerti TV Vadkerti Krónika 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

96 
Hajdúszoboszlói  
Városi Televízió 

Hajdúszoboszlói  
Városi Televízió 

Hírhozó 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

107 
Sárvári Média  
Nonprofit Kft. 

Sárvári Televízió Hírek Hétkor 
közéleti  
magazin 

2 940 000 

109 
Szentgotthárd Városi  

Televízió Nonprofit Kft. 
Gotthárd TV Híradó plusz 

közéleti  
magazin 

2 760 000 

7 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 20.940.000 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a „közéleti magazin” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 5.310.000 Ft-ból 1.373.898 Ft 
átcsoportosításával – 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: 
 
iktatószám: MA- 

TVALLANDO 
2017-…./2017. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

79 
Szombathelyi Médiaközpont  

Nonprofit Kft. 
Szombathelyi Televízió Híradó hírműsor 9 440 000 

88 Veszprém TV Kft. Veszprém TV Híradás hírműsor 10 160 000 

93 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Keszthelyi Televízió 

Keszthelyi  
Híradó 

hírműsor 10 200 000 

101 
Szerdahelyi József  

Nonprofit Kft. 
Vásárhelyi Televízió Híradó hírműsor 9 360 000 

103 Szolnok TV Zrt. Szolnok Tv Aktuális hírműsor 10 000 000 

105 MEDIA SOLUTIONS Kft. Somogy TV Híradó hírműsor 9 840 000 

108 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió Budai Híradó hírműsor 10 240 000 

7 db „hírműsor” kategóriában összesen: 69.240.000 Ft 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a „közéleti magazin” 
műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 5.310.000 Ft-ból 2.509.120 Ft 
átcsoportosításával – 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: 
 
iktatószám: MA- 

TVALLANDO 
2017-…./2017. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

75 
Zalaegerszegi Televízió és  

Rádió Kft. 
Zalaegerszegi  

Televízió 
KultúrKör 

kulturális  
magazin 

2 046 400 

84 GYULA TV Kft. Gyula Televízió Értékőrző 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

85 MIKOM Nonprofit Kft. Miskolc Televízió Promenád 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

89 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre Művészváros 
kulturális  
magazin 

2 080 000 
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91 
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ  

Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Géniusz 

kulturális  
magazin 

2 000 000 

94 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 
Ózdi Városi  

Televízió 
Kaleidoszkóp 

kulturális  
magazin 

1 920 000 

95 XEROPRESS Bt. Körös Televízió Körös Völgy 
kulturális  
magazin 

2 059 200 

102 
Pécsi Kommunikációs  

Központ Kft. 
Pécs TV Publikum 

kulturális  
magazin 

1 913 520 

110 Apostolmédia Nonprofit Kft. Apostol TV Összhang 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

9 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 18.259.120 Ft 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2017-…./2017. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

77 Fanny-Film Kft. TV Budakalász Budakalász Ma hírműsor 

78 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre Szentendre Ma hírműsor 

82 Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Makói Városi TV Híradó hírműsor 

92 KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Nonprofit Kft. Kapos Televízió Kapospont hírműsor 

100 Békéscsabai Médiacentrum Kft. 7.Tv Híradó hírműsor 

106 KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. Kanizsa TV Híradó hírműsor 

111 Apostolmédia Nonprofit Kft. Apostol TV Harangszó hírműsor 

 
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot forráshiány miatt nem 
részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2017-…./2017. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

104 MEDIA SOLUTIONS Kft. Somogy TV Mottó kulturális magazin 

 
7. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2017-…./2017. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

74 GYŐR+MÉDIA Zrt. Győr+ Televízió Híradó hírműsor 

76 VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. Nyíregyházi Televízió Híradó hírműsor 

83 GYULA TV Kft. Gyula Televízió Híradó hírműsor 

90 Baja Marketing Kft. Bajai Televízió Híradó hírműsor 
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8. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
negyedik fordulójának „hírműsor” kategóriájában kiosztható keretösszegét 1.426.982 
Ft-tal megnöveli.  
 
9. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati 
eljárás harmadik fordulóját lezárja. 
 
10. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 268/2017. (III. 29.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2017 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a támogatási szerződés megkötésének határidejét – tekintettel 
az év végi ünnepekre – 2018. január 15-ig meghosszabbítja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 
b) 5 napon belül a pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről, illetve a 

negyedik fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap 
honlapján hozza nyilvánosságra, 

c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
fejezete 14.2.2. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

d) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
A döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. november 16-án kelt ajánlása 
 
 
2. MTVA-243/2017. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. I–IX. 

havi beszámolója 
 
Fulmer Márta ismertette az előterjesztést. Az Elnök kérdéseire Fulmer Márta adott 
tájékoztatást. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta 
az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1301/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. I–IX. havi beszámolójáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2017. I–IX. havi beszámolóját elfogadja. 
 
 
3. MTVA-238/2017. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. évi támogatási terve 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, amelyhez hozzászólt dr. Kollarik Tamás. Ezt 
követően a Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 



7 

 
A Médiatanács 1302/2017. (XI. 28.) számú döntése 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2018. évi támogatási tervéről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja az NMHH Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
2018. évre vonatkozó támogatási tervét és a döntés melléklete szerint a támogatási terv 
ütemezését. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé az 
elfogadott támogatási terv ütemezését 
 
 
4. MTVA-239/2017. Pályázati felhívás kibocsátása a magyarországi közösségi 

médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
médiaszolgáltatásának 2018. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési 
és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2018) 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1303/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a REZSI2018 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a magyarországi közösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 
2018. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek 
támogatására vonatkozó REZSI2018 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 
– teljes működési költségvetés 
– nyilatkozat beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 

 
 
5. MTVA-240/2017. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2018 pályázati eljárás 

támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
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A Médiatanács 1304/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a REZSI2018 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és 

mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a REZSI2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei 
formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
A döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés  
2. melléklet: de minimis nyilatkozat 
3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

3.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén 
3.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén 

4. melléklet: beszámoló űrlap 
5. melléklet: költségösszesítő 
6. melléklet: tételösszesítő 
 
 
6. MTVA-241/2017. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilm-

sorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására (FEHÉRGYÖRGY2018) 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1305/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a televíziófilmek és 
televíziófilm-sorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására vonatkozó 
FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét 
képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 
 
A döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 

– szinopszis űrlap és melléklete 
– pályázati kérelem űrlap 
– részletes produkciós költségvetés 
– nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről 
– nyilatkozat a felhasználási jogokról 
– a második bemutatást vállaló médiaszolgáltató nyilatkozata 

 
 
7. MTVA-242/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

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

A Médiatanács 1306/2017. (XI. 28.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(EMBERJUDIT2016) kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere Kft. „Gettó balboa" című, 
MA-EMBERJUDIT2016-21/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2018. november 15-ére, a beszámolási határidő 2019. január 4-ére, a bemutatási határidő 
2019. május 31-ére történő módosításához, valamint hozzájárul, hogy a kedvezményezett a 
filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (70 perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást 
vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti időtartamú 
változatot szerkessze adásba, 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. 
 
 
8. MTVA-244/2017. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2017. októberi 

pénzügyi jelentése 
 
Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
 
9. T-61/2017. 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 
támogatására meghirdetett pályázati eljárás (DARGAYATTILA2017) bírálóbizottsági 
tagjainak megválasztásáról 

 
Az Elnök ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1307/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2017 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 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 DARGAYATTILA2017 pályázati 
eljárásban beérkezett szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az 
alábbi személyeket választja meg: 
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 DARGAYATTILA2017 

tagok 

Orosz István 

Madarász István 

Varsányi Ferenc 

 
A Médiatanács a DARGAYATTILA2017 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Orosz Istvánt választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2017. november 28-ától 
2018. április 30-áig tart. 
 
2. 
A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400.000 Ft-ban, 
a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
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 támogatására meghirdetett 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és 
elkészült filmalkotás megtekintéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400.000 Ft, a tagok 
részére bruttó 350.000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a bírálóbizottságok működésének 
szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által benyújtott általános 
értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az általános értékelés 
elfogadásával egyidejűleg dönt. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 
 
 
10. 533/2017. Az INTERAX Kft. Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti kérelmének 

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

A Médiatanács 1308/2017. (XI. 28.) számú döntése 
az INTERAX Kft. Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti kérelmének visszavonása 

 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – az INTERAX Kft. médiaszolgáltató 
2017. november 2-án érkezett, az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti ideiglenes hatósági 
szerződés megkötésére vonatkozó kérelme alapján indult hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét 
2017. november 17. napján visszavonta. 
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11. 534/2017. A Médiatanács által a Budapest 101,6 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű hasznosítására 2017. július 13-án 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes FONTANA 
MÉDIA Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1309/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a Médiatanács által a Budapest 101,6 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2017. július 13-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes FONTANA MÉDIA Kft.-vel szemben megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2017. július 13-án közzétett Pályázati Felhívással a 
Budapest 101,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
hasznosítására megindított pályázati eljárásban 1176/2017. (X. 31.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a FONTANA MÉDIA Kft., és 
PJ/29365-6/2017. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást 
– az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a FONTANA 
MÉDIA Kft.-vel a Budapest 101,6 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 
 
 
12. 535/2017. A CSABA RÁDIÓ Kft. (104,0 Rádió 1 – Békéscsaba 104,0 MHz) helyi 

rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1310/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a CSABA RÁDIÓ Kft. (104,0 Rádió 1 – Békéscsaba 104,0 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– a CSABA RÁDIÓ Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti. 
 
 
13. 536/2017. A MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (Miskolc 41. csatorna, 

Miskolci Városi Televízió) kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1311/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (Miskolc 41. csatorna, Miskolci Városi 

Televízió) kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt 
 
A Médiatanács a MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (Miskolc 41. csatorna, 
Miskolci Városi Televízió) médiaszolgáltató kérelmére a változással egységes szerkezetbe 
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foglalt, az előterjesztéshez mellékelt hatósági szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul 
ahhoz, hogy a médiaszolgáltató garancia helyett óvadékot nyújtson. 
 
 
14. 539/2017. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. (Ózd 51. csatorna, Ózdi Városi 

Televízió) kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1312/2017. (XI. 28.) számú döntése 
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. (Ózd 51. csatorna, Ózdi Városi Televízió) kérelme 

garanciáról óvadékra áttérés iránt 
 
A Médiatanács az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. (Ózd 51. csatorna, Ózdi Városi 
Televízió) médiaszolgáltató kérelmére a változással egységes szerkezetbe foglalt, az 
előterjesztéshez mellékelt hatósági szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a médiaszolgáltató garancia helyett óvadékot nyújtson. 
 
 
15. 537/2017. A körzeti televíziós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata vonatkozásában az Alföld Kamera Debrecen Kft. 
médiaszolgáltató tekintetében meghozott 1095/2017. (X. 10.) számú döntésének 
visszavonása 

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

A Médiatanács 1313/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a körzeti televíziós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 

vizsgálata vonatkozásában az Alföld Kamera Debrecen Kft. médiaszolgáltató tekintetében 
meghozott 1095/2017. (X. 10.) számú döntésének visszavonása 

 
A Médiatanács 1095/2017. (X. 10.) számú döntését az Alföld Kamera Debrecen Kft. 
médiaszolgáltató vonatkozásában történő jogutódlásra tekintettel visszavonja. 
 
 
16. 538/2017. A körzeti televíziós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata vonatkozásában az Alföld Kamera Debrecen Kft. 
bejelentésére tekintettel a jogutódlás tényének megállapítása 

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

A Médiatanács 1314/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a körzeti televíziós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 

vizsgálata vonatkozásában az Alföld Kamera Debrecen Kft. bejelentésre tekintettel a 
jogutódlás tényének megállapítása 

 
A Médiatanács az előterjesztésben foglalt végzés-tervezet elfogadásával az Mttv. 146. § (5) 
bekezdése alapján megállapította, hogy a PJ/15175/2017. ügyiratszámon folyamatban levő 
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hatósági eljárásban az Alföld Kamera Debrecen Kft. jogelőd ügyfél helyébe az Energobuild 
Hungary Kft. jogutód lép. 
 
 
17. 540/2017. A Miskolc 103,0 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű hasznosítására 2017. május 5-én közzétett pályázati felhívásra 
2017. június 14-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1315/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a Miskolc 103,0 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű hasznosítására 

2017. május 5-én közzétett pályázati felhívásra 2017. június 14-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (B.-A.-Z. Megye Betegeiért Alapítvány) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Miskolc 103,0 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű hasznosítása tekintetében 2017. május 5-én közzétett Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó B.-A.-Z. Megye Betegeiért Alapítvány pályázót. 
 

A Médiatanács 1316/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a Miskolc 103,0 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű hasznosítására 

2017. május 5-én közzétett pályázati felhívásra 2017. június 14-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (FM1 Műsorszolgáltató Kft.) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja 
szerint az FM1 Műsorszolgáltató Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét a Miskolc 
103,0 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű hasznosítására 
irányuló pályázati eljárásban megtagadja tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata 
az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. e) pontja alapján 
 
 
18. 541/2017. A Szolnok 90,4 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű hasznosítására 2017. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. 
november 13-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1317/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a Szolnok 90,4 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű hasznosítására 

2017. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. november 13-án beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata (LB Rádió Kft.) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
hasznosítására 2017. szeptember 12-én közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja 
alapján hiánypótlásra hívja fel az LB Rádió Kft. pályázót a Formanyomtatvány VI. fejezet 
egészének – a 3. pontban ismertetett eredménykimutatás- és mérlegtervekkel együttes – 
egymással összhangban álló, ismételt benyújtására a végzés indokolásában részletezettek 
szerint. 
 



14 

 
19. 542/2017. A Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű hasznosítására 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívásra 
2017. június 8-án beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 

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

A Médiatanács 1318/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
hasznosítására 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívásra 2017. június 8-án beérkezett 

pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata (VLNC FM Rádió Kft.) 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.5. pontja alapján felvilágosítást kér a 
VLNC FM Rádió Kft. pályázótól a Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségre 2017. június 8-án benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal 
kapcsolatban: 
 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Zenei műsorszám II.”, és a „Zenés helyi műsor” című 
műsorszámok közszolgálati tartalma pontosan hogyan minősül az Mttv. 83. §-a szerinti 
célt szolgáló közszolgálati tartalomnak a Pályázati Felhívás 2.5.6.2. pontja figyelembe 
vételével, 

 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Zenei műsorszám II.”, és a „Zenés helyi műsor” című 
műsorszámok helyi közéleti tartalma pontosan hogyan minősül a helyi közélettel 
foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő tartalomnak a Pályázati Felhívás 2.5.6.2. 
pontja figyelembe vételével, 

 

 a pályázó fejtse ki részletesebben az üzleti és pénzügyi tervében, hogy a vállalt 
médiaszolgáltatási díj kigazdálkodása biztosított és a pályázó működésében 
kiszámítható és gazdaságilag stabil társaság. 

 
 
20. 543/2017. A Tatabánya 96,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű hasznosítására 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívásra 
2017. június 7-én beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 

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

A Médiatanács 1319/2017. (XI. 28.) számú döntése 
a Tatabánya 96,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

hasznosítására 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívásra 2017. június 7-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 1.10.10.5. pontja alapján felvilágosítást kér az 
LB Rádió Kft. pályázótól a Tatabánya 96,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre 
2017. június 7-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban: 
 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Zenei műsorszám II.”, és a „Zenés helyi műsor” című 
műsorszámok közszolgálati tartalma pontosan hogyan minősül az Mttv. 83. §-a szerinti 
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célt szolgáló közszolgálati tartalomnak a Pályázati Felhívás 2.5.6.2. pontja figyelembe 
vételével, 

 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Zenei műsorszám II.”, és a „Zenés helyi műsor” című 
műsorszámok helyi közéleti tartalma pontosan hogyan minősül a helyi közélettel 
foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő tartalomnak a Pályázati Felhívás 2.5.6.2. 
pontja figyelembe vételével. 

 

 a pályázó fejtse ki részletesebben az üzleti és pénzügyi tervében, hogy a vállalt 
médiaszolgáltatási díj kigazdálkodása biztosított és a pályázó működésében 
kiszámítható és gazdaságilag stabil társaság.  

 
 
21. 532/2017. A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal 

kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2017. I. félév) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1320/2017. (XI. 28.) számú döntése 

A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi 
előírások ellenőrzése (2017. I. félév) 

 
A Médiatanács elfogadja A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal 
kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2017. I. félév) c. anyagot, és elrendeli annak 
közzétételét a Médiatanács honlapján. 
 
 
22. E-54/2017. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 

tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 12 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2017. november 30. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

dr. Vincze Zsuzsanna s. k. 
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