
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. június 5-én (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. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-22. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-22. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-22. pontoknál/ 

dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-22. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-22. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /15-22. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-22. pontoknál/ 

dr. Szikora Tamás, a jegyzőkönyv vezetője /1-22. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-10. pontoknál/ 
Fulmer Lászlóné mb. gazdasági és vagyongazdálkodási igazgató /1-2. pontoknál/ 

Hegedűs Zoltán bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
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Az ülést Karas Monika 10 óra 07 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a rendes és módosító napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések és tájékoztatók, valamint a T-36/2018. számú előterjesztés napirendre 
vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 
igen szavazata mellett, 495/2018. (VI. 5.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-122/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás első 
fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-121/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. I–III. havi 
beszámolója 
MTVA-123/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított KraatsFilm Kft. kérelme 
MTVA-124/2018. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master Pro Kft. kérelme 
MTVA-126/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme 
MTVA-125/2018. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme 
MTVA-127/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMSZEM Stúdió Kkt. méltányossági kérelme 
MTVA-128/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Aladdin Camera Rental Kft. kérelme 
MTVA-129/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Aladdin Camera Rental Kft. tájékoztatója 
MTVA-130/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SZUPERMODERN STÚDIÓ Kft. 
tájékoztatója 
197/2018. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz – Radio 1) szerződésmódosítása 
198/2018. A B+B Kft. (Pátria TV) helyi audiovizuális médiaszolgáltató kérelme 
199/2018. A RETRO Rádió Kft. (Budapest 99,5 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének módosítása iránt 
200/2018. A CENTER-RÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. (RETRO FM – Nyíregyháza 103,9 MHz) 
helyi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
201/2018. A HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. országos rádiós médiaszolgáltató 
kérelme a hatósági szerződésének módosítása iránt 
195/2018. A Fanny-Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre (Szentendre 91,6 MHz) 
állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. április 16-22. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 
196/2018. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 92,4 
MHz) állandó megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. április 9 – 15. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 
202/2018. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett ALPHA RÁDIÓ állandó 
megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Székesfehérvár 88,9 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2018. március 13-19. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] (előzmény: 138/2018. számú 
előterjesztés) 
194/2018. A hallássérült nézők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak 
ellenőrzése (2017. II. félév) 
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T-35/2018. A Médiatanács közreműködése a XIV. Göcsej Filmszemlén (2018. szeptember 
16.) 
T-36/2018. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közreműködése a 18. 
Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon (2018. október 18-31.) 
E-31/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. május hónapban 
E-32/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. május hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-122/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 

eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Hegedűs Zoltán 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 496/2018. (VI. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás első 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 első fordulójából az alábbi, valamely érvényességi 
feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám:  
MA-EMBERJUDIT 

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

11 KárpátPress Bt. Társadalom négy fal között 

18 
Székely Szeretetszolgálat  

Alapítvány 
Túszul ejtett hónapok 

20 
Zemplén TV. Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
A Wettstein-napló 

22 
Karton-Karikatúra és Képregény  

Múzeum Alapítvány 
A Sajdik 

26 Crossborder Film Kft. "Lebuktam" 

30 PHOENIX M.I.T. Egyesület Cseberből vederbe 

 
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás első fordulójában a keretösszeget 1.868.000 Ft-tal a 
második 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) 

3 
Fundatia Rex  

Video 
A Fili karnagya 

önálló  
alkotás 

Bajna  
György 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
5 950 000 

4 Planet Studio Kft. 
Levelek a  

bolondokházából 
önálló  
alkotás 

Kerekes  
András 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

7 995 000 

6 
FILMSZEM  
Stúdió Kkt. 

Hazatérők 
önálló  
alkotás 

Rozgonyi  
Ádám 

HírTV Zrt. 9 648 000 

7 Ösztön Kft. Tündérország 
önálló  
alkotás 

Nagy Viktor  
Oszkár 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

7 500 000 
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9 Video Pontes Srl. Szefket rejtély 
önálló  
alkotás 

Maksay  
Ágnes 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 250 000 

13 Crocobee Kft A vádlott vádló 
önálló  
alkotás 

Szentgyörgyi  
Bálint 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 950 000 

14 DEKO Kft. Fehér Ház 
önálló  
alkotás 

Pap  
Ferenc 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

5 000 000 

16 
Asotiatia Erdély M  

Egyesület 
Peremvidéken 

önálló  
alkotás 

Moldovai  
Katalin 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

6 000 000 

17 Szóvilág Kft. Piedone nyomában! 
önálló  
alkotás 

Király  
Levente 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 862 500 

19 Kisköves Kft. 
Példát mutatva  

Európának 
önálló  
alkotás 

Kriskó  
László 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 487 500 

23 TV COM Kft. 
Magyarország jazz  
élete egykor és ma 

önálló  
alkotás 

Dudás  
Viktor 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
8 250 000 

31 sc. Variart srl. Répaszelet 
önálló  
alkotás 

Vargyasi  
Levente 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

6 000 000 

32 PFA Simó Ibolya 
Bakancslista  
alkonyatban 

önálló  
alkotás 

Simó  
Ibolya 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

6 000 000 

33 
Székelyföldi  

Stúdió Egyesület 
Volt egyszer egy  

autonómia 
önálló  
alkotás 

Fecső  
Zoltán 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

6 000 000 

34 Siriat Zrt. Betű és lélek 
önálló  
alkotás 

Maróti-Agóts  
Ákos, Novák  

Tamás 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 975 000 

15 db a megítélt támogatás összesen: 111.868.000 Ft 

 
3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás első 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 

1 
MAKABOR STUDIÓ  

Kft. 
Digitális Nomádok 

önálló  
alkotás 

Oláh Katalin,  
Csukás Sándor 

HírTV Zrt. 

2 
Médiacentrum  
Debrecen Kft. 

Az utolsó hazatérés 
önálló  
alkotás 

Vojkó Ferenc Echo Hungária TV Zrt. 

5 
OMEGA-KREATÍV  

Bt. 
A száguldó  
plébános 

önálló  
alkotás 

Janovics Zoltán 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

8 
OMEGA-KREATÍV  

Bt. 
Egy gyilkos  
körvonalai 

önálló  
alkotás 

Szajki Péter,  
Vörös Adél 

Echo Hungária TV Zrt. 

10 

Asociaţiei Unlimited  
Mentoring pentru  

orientare şcolară şi  
profesională 

Trianon. Az én  
traumám 

önálló  
alkotás 

Letenyei László 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

12 VIDEANT Kft. A futár 
önálló  
alkotás 

Somogyvári  
Rudolf 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

15 BORBÁLAFILM Kft. 
Határvidéki  
Szindbád 

önálló  
alkotás 

Almási Réka Echo Hungária TV Zrt. 

21 
New Quality Media  

Kft. 
Vécsecity 

önálló  
alkotás 

Marossy Géza Echo Hungária TV Zrt. 

24 Bódva Völgyi Stúdió 
"Ahonnan elindul- 
tam..." Léko István 

önálló  
alkotás 

T. Nagy Imre Echo Hungária TV Zrt. 

25 AZT-Media Kft. Énlaka 
önálló  
alkotás 

Pálinkás Norbert 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

27 
KUNT ERNŐ KÉPÍRÓ  

MŰHELY  
EGYESÜLET 

El sem küldött  
levelek 

önálló  
alkotás 

Gulyás Gyula Echo Hungária TV Zrt. 

28 FILMTEAM-UP! Kft. Anyanyelveink 
önálló  
alkotás 

Tősér Ádám HírTV Zrt. 

29 Daazo Kft. A futás nagykövete 
önálló  
alkotás 

Szilágyi Fanni HírTV Zrt. 
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4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás első 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 a pályázati eljárás első 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. május 22-ei ajánlása 
 
2. MTVA-121/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. I–III. 

havi beszámolója 
 
Fulmer Lászlóné 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 497/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. I–III. havi beszámolójáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2018. I–III. havi beszámolóját elfogadja. 
 
3. MTVA-123/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KraatsFilm Kft. kérelme 
 
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 498/2018. (VI. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KraatsFilm Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KraatsFilm Kft. 
„Otthon csak másképp” című, MA-EMBERJUDIT2017-2/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési határidő 2019. május 6-ára, a beszámolási határidő 2019. június 20-ára, valamint 
a bemutatási határidő 2019. december 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. 
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4. MTVA-124/2018. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master Pro Kft. kérelme 

 
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 499/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a NEMESKÜRTYISTVÁN2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-

Master Pro Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1351/2016. (XI. 30.) számú 
döntésével az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi 
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master Pro Kft. „Az elíziumi 
kém” című, MA-NEMESKÜRTYISTVÁN2016-5/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 
és átadási határidő 2018. október 31-ére, a beszámolási határidő 2018. december 15-ére, 
valamint a bemutatási határidő 2019. április 30-ára 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. 
 
5. MTVA-126/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme 
 
Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A napirendi ponthoz hozzászólt Karas Monika és 
Kollarik Tamás. 
Karas Monika az előterjesztésben szereplő A) jelű javaslatot tette fel szavazásra, amelyet a 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és 
az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 500/2018. (VI. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq 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 Filmfabriq Kft. „A három Kurtág” című, MA-
EMBERJUDIT2016-51/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2018. július 15-ére, a beszámolási határidő 2018. augusztus 15-ére, valamint a bemutatási 
határidő 2019. január 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. 
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6. MTVA-125/2018. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme 
 
Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A napirendi ponthoz hozzászólt Kollarik Tamás. 
Karas Monika az előterjesztésben szereplő A) jelű javaslatot tette fel szavazásra, amelyet a 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és 
az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 501/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 610/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok 
egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett 
DARGAYATTILA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. 
„Hajótöröttek” című, MA-DARGAYATTILA2016-5/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 
határidő 2018. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2018. november 15-ére, valamint 
a bemutatási határidő 2019. február 28-ára 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. 
 
7. MTVA-127/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMSZEM Stúdió Kkt. 
méltányossági kérelme 

 
Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A napirendi ponthoz hozzászólt Kollarik Tamás. 
Karas Monika az előterjesztésben szereplő A) jelű javaslatot tette fel szavazásra, amelyet a 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és 
az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 502/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMSZEM 

Stúdió Kkt. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMSZEM 
Stúdió Kkt. „Gravitáció a kötődés természete” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2016-7/2016. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
méltányossági kérelmet elutasítja és fenntartja az Alap által – a késedelem okán – 
meghatározott jogkövetkezmény alkalmazását. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
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8. MTVA-128/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Aladdin Camera Rental Kft. kérelme 

 
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 503/2018. (VI. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Aladdin Camera 

Rental 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 Aladdin Camera Rental Kft. „Lili” című, MA-
EMBERJUDIT2016-64/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja és hozzájárul, hogy a kedvezményezett 
a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (52 perc) készítse el, továbbá hogy a 
bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti 
időtartamú változatot szerkessze adásba, valamint hozzájárul a bemutatási határidő 2019. 
május 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. 
 
9. MTVA-129/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Aladdin Camera Rental Kft. tájékoztatója 

 
Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
10. MTVA-130/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

CSERÉSMIKLÓS2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
SZUPERMODERN STÚDIÓ Kft. tájékoztatója 

 
Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
11. 197/2018. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz – Radio 1) szerződésmódosítása 
 
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 504/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz – Radio 1) szerződésmódosítása 

 
A Médiatanács tekintettel arra, hogy a Médiatanács és a HOLD Rádiós és Televíziós Reklám 
Kft. az Mttv. 55. § (4), valamint a 71. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közöttük 
2011. május 16. napján a Mosonmagyaróvár 99,7 MHz, illetve 2011. június 14. napján a 
Székesfehérvár 103,8 MHz kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek 
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vonatkozásában megkötött hatósági szerződéseket 2018. május 25. napjával közös 
megegyezéssel megszüntették, – az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás 
elfogadásával – kezdeményezi a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 
 
12. 198/2018. A B+B Kft. (Pátria TV) helyi audiovizuális médiaszolgáltató kérelme 
 
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 505/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a B+B Kft. (Pátria TV) helyi audiovizuális médiaszolgáltató kérelme 

 
A Médiatanács a B+B Kft. (Pátria TV) helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató, bírság 
fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt kiszabott fennálló x Ft összegű lejárt tartozás 
megfizetésének 10 egyenlő havi részletben történő teljesítéséhez hozzájárul, mely 
döntéséről az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 
 
13. 199/2018. A RETRO Rádió Kft. (Budapest 99,5 MHz) kérelme a médiaszolgáltató 

hatósági szerződésének módosítása iránt 
 
Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd Karas Monikának a médiaszolgáltatás 
elnevezése és a műsorstruktúra közötti összhangjára vonatkozó kérdésére adott 
tájékoztatást. 
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 506/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a RETRO Rádió Kft. (Budapest 99,5 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének módosítása iránt 
 
A Médiatanács a RETRO Rádió Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak megfelelően, 
az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával, 2018. június 15. napjától 
hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosításához. 
 
14. 200/2018. A CENTER-RÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. (RETRO FM – Nyíregyháza 103,9 

MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló 
kérelme 

 
Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd Auer Jánosnak a védjegyhasználati 
szerződéssel kapcsolatos kérdésére adott tájékoztatást. 
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 507/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a CENTER-RÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. (RETRO FM – Nyíregyháza 103,9 MHz) helyi 

rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
hozzájárul ahhoz, hogy a CENTER-RÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. Nyíregyháza 103,9 MHz 
médiaszolgáltatásának állandó megnevezése a médiaszolgáltató kérelmében foglaltak 
szerint „RETRO FM”-ről „BestFM” állandó megnevezésre módosuljon, hozzájárul továbbá a 
médiaszolgáltatás központi elemeinek módosításához 2018. június 15. napjától. 
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15. 201/2018. A HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. országos rádiós 

médiaszolgáltató kérelme a hatósági szerződésének módosítása iránt 
 
Andrássy György ismertette az előterjesztést. Karas Monika és Vass Ágnes javasolták, hogy 
a Médiatanács a kérelem névmódosításra vonatkozó részének támogatása mellett a sajátos 
arculat tekintetében kizárólag a névmódosításból eredő szükségszerű technikai 
módosításokat fogadja el. 
A módosító javaslatban foglaltakat Auer János és Kollarik Tamás is támogatta. 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett az említett 
módosításokkal elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 508/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. országos rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

hatósági szerződésének módosítása iránt 
 

A Médiatanács a HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. médiaszolgáltató kérelmében 
foglaltaknak részben megfelelően, az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás 
elfogadásával, 2018. június 15. napjától hozzájárul a médiaszolgáltató országos 
vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosításához. 
 
16. 195/2018. A Fanny-Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre (Szentendre 91,6 

MHz) állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. április 16-22. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 
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 509/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a Fanny-Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre (Szentendre 91,6 MHz) állandó 

megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. április 16-22. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében, valamint a 66. § (1) bekezdésének c) és a (4) bekezdésének g) pontjában 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az Fanny-Film Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó 
megnevezésű adón a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 
foglalt rendelkezések 2018. április 16-22. között történt, vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
17. 196/2018. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió 

(Gyöngyös 92,4 MHz) állandó megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 
2018. április 9 – 15. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 
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: 
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A Médiatanács 510/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 92,4 MHz) 
állandó megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. április 9 – 15. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Mátra Média Kulturális Egyesület médiaszolgáltatóval 
szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjában 
foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Maxi Rádió állandó megnevezésű, helyi 
kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. április 9 – 15. közötti adáshéten történt vélelmezett 
megsértése tárgyában. 
 
18. 202/2018. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett ALPHA RÁDIÓ 

állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Székesfehérvár 88,9 MHz) 
közösségi médiaszolgáltatás 2018. március 13-19. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
(előzmény: 138/2018. számú előterjesztés) 

 
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 511/2018. (VI. 5.) számú döntése 
az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett ALPHA RÁDIÓ állandó 
megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Székesfehérvár 88,9 MHz) közösségi 

médiaszolgáltatás 2018. március 13-19. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 

bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az ALPHA RÁDIÓ állandó megnevezésű adóján 2018. március 13-19. 
közötti adáshéten megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű 
bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató eleget tett a 
helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok kapcsán tett 
szerződéses vállalásainak, amelynek következtében e körben nem sértette meg az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést. 
 
19. 194/2018. A hallássérült nézők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos 

kívánalmak ellenőrzése (2017. II. félév) 
 
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 512/2018. (VI. 5.) számú döntése 
A hallássérült nézők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése 

(2017. II. félév) 
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A Médiatanács elfogadja „A hallássérült nézők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos 
kívánalmak ellenőrzése (2017.II. félév)” c. anyagot, és elrendeli annak közzétételét a 
Médiatanács honlapján. 
 
20. T-35/2018. A Médiatanács közreműködése a XIV. Göcsej Filmszemlén (2018. 

szeptember 16.) 
 
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: 
 

A Médiatanács 513/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a XIV. Göcsej Filmszemlén (2018. szeptember 16.) 

 
1. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti magát a XIV. Göcsej Filmszemlén. 
 
2. A Médiatanács 1 800 000 Ft összegű támogatást ajánl fel a Filmszemle legjobb 

alkotásainak díjazására, az alábbiak szerint: 
 
Kisjátékfilm kategória: 
I. helyezett: 250 000 Ft 
II. helyezett: 150 000 Ft 
III. helyezett: 100 000 Ft 
 
Dokumentumfilm kategória: 
I. helyezett: 250 000 Ft  
II. helyezett: 150 000 Ft 
III. helyezett: 100 000 Ft 
 
Filmetűd kategória: 
I. helyezett: 250 000 Ft 
II. helyezett: 150 000 Ft 
III. hely: 100 000 Ft 
 
Szalay Annamária Filmdíj: 300 000 Ft. 

 
A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 
 
21. T-36/2018. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

közreműködése a 18. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon (2018. október 18-31.) 
 
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: 
 

A Médiatanács 514/2018. (VI. 5.) számú döntése 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közreműködése a 18. Los 

Angeles-i Magyar Filmfesztiválon (2018. október 18-31.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint közreműködik a 18. Los Angeles-i 

Magyar Filmfesztiválon. A Médiatanács együttműködés keretében 4 000 000 forint 
hozzájárulást nyújt a Magyar Média Mecenatúra Program filmalkotásainak bemutatásával 
összefüggő költségek fedezéséhez. 
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2. A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 

 
3. A Médiatanács tájékoztassa a Külügyminisztériumot a Médiatanács részvételéről a 18. a 

Los Angeles-i Filmfesztiválon. 
 
4. Dr. Karas Monika elvállalja a 18. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál fővédnökségét. 
 
5. Dr. Kollarik Tamás elvállalja a 18. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál védnökségét. 
 
22. E-31/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2018. május hónapban 
E-32/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások 2018. május hónapban 

 
A Médiatanács a tájékoztatókban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Karas Monika az ülést 11 óra 27 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2018. június 11. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Szikora Tamás s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 dr. Kollarik Tamás s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 
 


