
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. február 6-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-25. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-25. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-25. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-25. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-25. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-25. pontoknál/ 
Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /15-25. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-25. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-25. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Madarász István bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 
Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 
dr. Nagy Csilla kabinetvezető-helyettes /1-3. pontoknál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-8. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 10:00 órakor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett a 84/2018. (II. 6.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 
vette napirendre:  
 
MTVA-23/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárás 
második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-24/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati 
eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-22/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és 
Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyása 
MTVA-25/2018. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM Kft. kérelme 
MTVA-26/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Meteor Filmstúdió Kft. kérelme 
MTVA-28/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. kérelme és tájékoztatója 
MTVA-30/2018. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2017. IV. negyedévi 
tevékenységéről 
MTVA-29/2018. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság 2018. évi Támogatási Ellenőrzési 
Ütemterve 
40/2018. A RÁDIÓ Q Kft. (RETRO Rádió - Budapest 99,5 MHz) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
41/2018. Felkérés a Nyíregyháza 103,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
42/2018. Felkérés a Nyíregyháza 99,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
43/2018. Felkérés a Sopron 94,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
46/2018. A HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (99,7 Rádió 1) Mosonmagyaróvár 99,7 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
47/2018. A PRODO VOICE STUDIO Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató kérelme 
51/2018. A Médiatanács által a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű hasznosítására 2017. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes LB Rádió Kft.-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
44/2018. Bejelentés a www.origo.hu internetes sajtótermékben 2018. január 27. napján, 
„Osztálytársai kergették a halálba a 15 éves budapesti lányt” címmel megjelent 
médiatartalommal kapcsolatban 
45/2018. Bejelentés a www.888.hu sajtótermékben 2018. január 6-án megjelent „Palesztinok 
tüntettek keresztények ellen Betlehemben” című cikk miatt [az Smtv. 17. § (1) és (2) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
48/2018. A Domino TV Műsorszolgáltató Zrt. által üzemeltetett d1TV állandó megnevezésű 
körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2018. január 9-15. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 
49/2018. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2017. október 
21-én 12 óra 38 perctől sugárzott High Life című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdés b) pontjának megsértése] – előzmény: 5/2018. számú előterjesztés 
50/2018. A Retro Rádió Kft. – névváltozást megelőzően Rádió Q Kft. – által üzemeltetett 
Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. 
november 30 – december 6. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) 
pontjában foglalt rendelkezések megsértése]  
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T-9/2018. Kvóta Fórum 2018 megszervezése a médiaszolgáltatók részére kvóta 
kötelezettségük teljesítésének a Magyar Média Mecenatúra Programban támogatott filmek 
bemutatásával való elősegítése érdekében 
B-2/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2017. december) 
E-10/2018. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2017-ben végzett 
tevékenységéről és eredményeiről 
E-11/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. január hónapban 
E-12/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. január hónapban 
 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-23/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 

eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Madarász István bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 85/2018. (II. 6.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági 

ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárás második fordulójából az alábbi, valamely 
érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
HUSZÁRIKZOLTÁN 

2017-…/2018. 
a pályázó neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

25 KMH FILM Kft. Eötvös 

26 M&M Film Kft. A Rubens lány 

38 Amőba Stúdió Kft. A nyúlcsapda 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárás második fordulójában a keretösszeget a 2017. 
évi támogatási előirányzat terhére 3.227.500 Ft-tal 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- 

HUSZÁRIK 
ZOLTÁN 

2017-…/2018. 

a kedvezményezett  
neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

a rendező neve 
a bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

23 Filmteam Kft. Újjászületés 
Dombrovszky  

Linda 
Echo Hungária TV Zrt. 7 875 000 

24 
Quality Pictures  

Kft. 
Fábián Lajos  
megöletése 

Puszt Tibor Echo Hungária TV Zrt. 5 000 000 

27 FP Films Kft. Semmelweis halála Cibulya Nikol 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 500 000 
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28 Dunatáj Alapítvány 
A fekete emberek  

és mások 
Tényi István Echo Hungária TV Zrt. 7 650 000 

29 

Wemsical Serbia  
Ifjúsági és  
Kulturális  
Egyesület 

Valami hiányzik Antal Attila Magyar RTL Televízió Zrt. 2 600 000 

30 Blue Duck Arts Bt. Szuper Apu Petrik András Echo Hungária TV Zrt. 4 800 000 

31 
Krea-Tv Kulturális  

Szolgáltató Kft. 
Most már jöhetsz  

Jézuska! 
Farkas György Echo Hungária TV Zrt. 7 500 000 

32 MHT Produkció Kft. Szabadok Bernáth Szilárd 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 200 000 

34 Crocobee Kft. Kollerné bátorsága 
Szentgyörgyi  

Bálint 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
3 975 000 

35 ENTERFILM Kft. Szelfi Odegnál Róbert Echo Hungária TV Zrt. 6 000 000 

36 Focusfox Kft. Good morning 
Miklauzic  

Bence 
TV2 Médiacsoport Zrt. 8 000 000 

37 Castle Cinema Kft. A taxis Béres László Echo Hungária TV Zrt. 7 455 000 

12 db a megítélt támogatás összesen: 75.555.000 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített 
indoklásokat – az alábbi pályázatot forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 
iktatószám: MA- 

HUSZÁRIK 
ZOLTÁN 

2017-…/2018. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 
a rendező neve 

a bemutatást  
vállaló  

médiaszolgáltató 

33 Filmdrops Kft. Demeter Fazekas Máté 
Magyar RTL  
Televízió Zrt. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről a pályázókat értesítse, 

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

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

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság ajánlása  
 
2. MTVA-24/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 

pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági 
ajánlása 

 
Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 86/2018. (II. 6.) számú döntése 

a MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági 
ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi, valamely 
érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
MACSKÁSSY- 
GYULA2017- 

…/2017. 

a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

23 M & M Film Kft. Orion 

24 INFORG-M&M FILM Kft. Fruitloopery 

29 Krea-TV Kft. Bögre-mesék 

33 Űrubi Kft. Űruborkák - Az utazás (2. epizód) 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 
összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám: MA- 
MACSKÁSSY- 
GYULA2017- 

…/2017. 

a kedvezményezett  
neve 

a filmalkotás 
tervezett címe 

önálló  
alkotás/ 
sorozat 

(epizódok 
száma) 

a rendező  
neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás  

(Ft) 

20 UMATIK Kft. 
Szőrmók Ovi  

3. rész 
sorozat 

(1) 
Miklósy  
Zoltán 

TV2 Média  
Csoport Zrt.  

9 000 000 

21 
Magyar Rajzfilm  

Kft. 

Egy jenki  
Arthur király  
udvarában 
1. epizód 

sorozat 
(1) 

Gyulai  
Líviusz 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 500 000 

22 
STUDIO EX-IST  

Kft. 

Egy kiállítás  
képei  

1. epizód 

sorozat 
(1) 

Szórádi  
Csaba 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 500 000 

25 K. G. B. Stúdió Kft. Acid 
önálló  
alkotás 

Koós Árpád M-RTL Zrt. 6 000 000 

26 PRECOM Bt. 
Kippkopp a  

hóban 
sorozat 

(1) 

Fabók  
Szilvia,  
Lerch  

Tamás 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
8 183 500 

27 K. G. B. Stúdió Kft. 
Hunor  

2. epizód 
sorozat 

(1) 
Klingl Béla 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 000 000 

28 De Lauer Kft. 

Átjáró  
másvárosba -  

Kértem a következőt  
3. rész 

sorozat 
(1) 

Gelley  
Bálint  

Farkas 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 000 000 

30 
KECSKEMÉTFILM  

Kft. 

Doktor Traum  
bemutatja: 

Ne bánts apa! 
sorozat  

1. epizód  

sorozat 
(1) 

Lugosi  
István 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
3 000 000 

31 Bal Filmkészítő Kft. 

Draco a  
borzasztó - és  

förtelmes  
barátainak  
rémületes  
kalandjai 

sorozat 
(1) 

Kelen Bálint 
TV2 Média  
Csoport Zrt.  

7 920 000 
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32 Official Films Kft. 

Ahány király  
annyi mese - A  
hólakók királya  

3. rész 

sorozat 
(1) 

Szederkényi  
Bella 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
4 875 000 

10 db a megítélt támogatás összesen: 66.978.500 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 
 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárás harmadik fordulójában megmaradt 7.590.500 
Ft-os keretösszegét átcsoportosítja az 1161/2017. (X. 31.) számú döntésével meghirdetett 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban beérkező pályázatok támogatására. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

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

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. január 24-ei ajánlása  
 
3. MTVA-22/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási 

és Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyása 
 
Az Alap részéről dr. Nagy Csilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 87/2018. (II. 6.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési 

Szabályzatának módosításáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a fenti tárgyú előterjesztés alapján 
jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési 
Szabályzat módosítását, egyben felhívja a vezérigazgatót a szabályzat haladéktalan 
kiadására. 
 
4. MTVA-25/2018. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM Kft. kérelme 
 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 88/2018. (II. 6.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 150/2017. (II. 21.) számú döntésével 
a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM Kft. 
„A színésznő" című, MA-FEHÉRGYÖRGY2017-7/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul, 
hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (80 perc 22 
másodperc) 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. 
 
5. MTVA-26/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati 

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

A Médiatanács 89/2018. (II. 6.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Meteor 

Filmstúdió Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Meteor 
Filmstúdió Kft. „A legjobb játék" című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2016-20/2016. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2018. február 28-ára, a beszámolási határidő 2018. április 
15-ére, valamint a bemutatási határidő 2018. augusztus 31-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-28/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. kérelme és tájékoztatója 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 90/2018. (II. 6.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. „Egy nő fogságban” című 
(korábbi cím: „Marisom"), MA-EMBERJUDIT2016-12/2016. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul 
hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (89 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. 
 
7. MTVA-30/2018. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2017. IV. negyedévi 

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

A Médiatanács 91/2018. (II. 6.) számú döntése 
az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2017. IV. negyedévi tevékenységéről szóló 

beszámolójáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Mecenatúra 
Igazgatóságának 2017. IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
8. MTVA-29/2018. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság 2018. évi Támogatási 

Ellenőrzési Ütemterve 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
9. 40/2018. A RÁDIÓ Q Kft. (RETRO Rádió - Budapest 99,5 MHz) körzeti rádiós 

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

A Médiatanács 92/2018. (II. 6.) számú döntése 
a RÁDIÓ Q Kft. (RETRO Rádió - Budapest 99,5 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató 

cégadataiban történő változás bejelentése 
 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – 
a RETRO Rádió Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti. 
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10. 41/2018. Felkérés a Nyíregyháza 103,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

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

A Médiatanács 93/2018. (II. 6.) számú döntése 
felkérés a Nyíregyháza 103,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Nyíregyháza 103,9 
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: 1 hónap. 
 
11. 42/2018. Felkérés a Nyíregyháza 99,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 94/2018. (II. 6.) számú döntése 
felkérés a Nyíregyháza 99,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Nyíregyháza 99,4 
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: 1 hónap. 
 
12. 43/2018. Felkérés a Sopron 94,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 95/2018. (II. 6.) számú döntése 
felkérés a Sopron 94,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Sopron 94,1 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: 1 hónap. 
 
13. 46/2018. A HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (99,7 Rádió 1) 

Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal 
kapcsolatos kérelme 

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

A Médiatanács 96/2018. (II. 6.) számú döntése 
a HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (99,7 Rádió 1) Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a 
HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát kereskedelmi jelleggel – amennyiben a Dtv. 38. § (2) 
bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz 
legfeljebb 2023. május 17-ig megújítja. 
 
14. 47/2018. A PRODO VOICE STUDIO Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti 

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

A Médiatanács 97/2018. (II. 6.) számú döntése 
a PRODO VOICE STUDIO Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató kérelme 
 
A Médiatanács a PRODO VOICE STUDIO Zrt. médiaszolgáltató kérelmében foglaltakhoz 
hozzájárul, amelyre tekintettel – az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint – 
módosításra kerül a médiaszolgáltató Budapest 89,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződése.  
 
15. 51/2018. A Médiatanács által a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű hasznosítására 2017. szeptember 12-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes LB Rádió Kft.-vel 
szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 98/2018. (II. 6.) számú döntése 
a Médiatanács által a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű hasznosítására 2017. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes LB Rádió Kft-vel szemben megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása (LB Rádió Kft.) 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2017. szeptember 12-én közzétett Pályázati 
Felhívással a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő hasznosítására megindított pályázati eljárásban 37/2018. (I. 16.) számú 
határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az LB Rádió Kft., és 
PJ/34670-8/2017. 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 az LB Rádió 
Kft.-vel a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a 
pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, és egyúttal az LB Rádió Kft. pályázati 
ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi az LB Rádió Kft. Szolnok 
90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
 

A Médiatanács 99/2018. (II. 6.) számú döntése 
a Médiatanács által a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű hasznosítására 2017. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes LB Rádió Kft.-vel szemben megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása (Radio Plus Kft.) 
 
A Médiatanács az LB Rádió Kft. Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségre benyújtott pályázati ajánlatában foglaltakra, valamint a 37/2018. (I. 16.) és a 
98/2018. (II. 6.) számú döntésére tekintettel – amelyben engedélyezi az LB Rádió Kft. 
Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás) – az előterjesztés 
mellékletében foglalt szerződésmódosítás elfogadásával kezdeményezi a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 
szerződés módosítását. 
 
16. 44/2018. Bejelentés a www.origo.hu internetes sajtótermékben 2018. január 27. 

napján, „Osztálytársai kergették a halálba a 15 éves budapesti lányt” címmel 
megjelent médiatartalommal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 100/2018. (II. 6.) számú döntése 
bejelentés a www.origo.hu internetes sajtótermékben 2018. január 27. napján, „Osztálytársai 

kergették a halálba a 15 éves budapesti lányt” címmel megjelent médiatartalommal 
kapcsolatban 

 
A Médiatanács nem indít eljárást a bejelentés alapján, és e döntéséről hivatalos levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 
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17. 45/2018. Bejelentés a www.888.hu sajtótermékben 2018. január 6-án megjelent 

„Palesztinok tüntettek keresztények ellen Betlehemben” című cikk miatt [az Smtv. 
17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

A Médiatanács 101/2018. (II. 6.) számú döntése 
bejelentés a www.888.hu sajtótermékben 2018. január 6-án megjelent „Palesztinok tüntettek 

keresztények ellen Betlehemben” című cikk miatt [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

 
A Médiatanács nem indít eljárást a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben, és e döntéséről a 
mellékelt levélben tájékoztatja a Bejelentőt.  
 
18. 48/2018. A Domino TV Műsorszolgáltató Zrt. által üzemeltetett d1TV állandó 

megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2018. január 9-15. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 102/2018. (II. 6.) számú döntése 
a Domino TV Műsorszolgáltató Zrt. által üzemeltetett d1TV állandó megnevezésű körzeti, 
közösségi médiaszolgáltatás 2018. január 9-15. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 
hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 
pontjának 2018. január 9 – január 13. közötti időszakban a d1TV adón sugárzott „Vitalitás” 
és az „Életmód magazin” című műsorszámokban hat alkalommal történt vélelmezett 
megsértése tárgyában. 
 
A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon, a fenti 
műsorszámokban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg a 
Glamour Makeup Academy és dr. Tihanyi István orvos-természetgyógyász, életmód 
tanácsadó ajánlatait, és ha igen, csatolja az erről szóló dokumentumokat. 
 
19. 49/2018. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2017. 

október 21-én 12 óra 38 perctől sugárzott High Life című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának megsértése] – előzmény: 
5/2018. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 103/2018. (II. 6.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2017. október 21-én 12 
óra 38 perctől sugárzott High Life című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 

bekezdés b) pontjának megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 2017. 
október 21-én 12 óra 38 perctől sugárzott „High Life” című műsorszám közzétételével egy 
alkalommal megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, ezért az Mttv. 
187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja. 
 
20. 50/2018. A Retro Rádió Kft. – névváltozást megelőzően Rádió Q Kft. – által 

üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2017. november 30 – december 6. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 
7/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 104/2018. (II. 6.) számú döntése 
a Retro Rádió Kft. – névváltozást megelőzően Rádió Q Kft. – által üzemeltetett Rádió Q 

(Budapest 99,5 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. november 
30 – december 6. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések 

megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Retro Rádió Kft. – névváltozást megelőzően Rádió Q 
Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) – az általa üzemeltetett Rádió Q állandó 
megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2017. november 30 – december 6. 
közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 
187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 100.000 Ft bírsággal sújtja.  
 
21. T-9/2018. Kvóta Fórum 2018 megszervezése a médiaszolgáltatók részére kvóta 

kötelezettségük teljesítésének a Magyar Média Mecenatúra Programban támogatott 
filmek bemutatásával való elősegítése érdekében 

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

A Médiatanács 105/2018. (II. 6.) számú döntése 
Kvóta Fórum 2018 megszervezése a médiaszolgáltatók részére kvóta kötelezettségük 

teljesítésének a Magyar Média Mecenatúra programban támogatott filmek bemutatásával 
való elősegítése érdekében 

 
A Médiatanács a jelen előterjesztésben foglaltak szerint megrendezi a Kvóta Fórum 2018. 
elnevezésű rendezvényét, és felkéri dr. Vass Ágnest a szervezési feladatok koordinálására, 
valamint a szervezésben résztvevő partnerekkel való kapcsolattartásra. 
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22. B-2/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2017. december) 
 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 106/2018. (II. 6.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2017. december) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
23. E-10/2018. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2017-ben 

végzett tevékenységéről és eredményeiről 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
24. E-11/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2018. január hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
25. E-12/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2018. január hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10:41 órakor berekesztette. 
 
Budapest, 2018. február 9. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
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