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Jegyzőkönyv, amely 2020. szeptember 22-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-16. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-4. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (5-6. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (7-10. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-16. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 6 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Budai László Médiatanács-tag technikai probléma miatt nem tudott részt venni 

az ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 863/2020. 

(IX. 22.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-137/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egység 

július és augusztus havi összevont pénzügyi jelentése 

MTVA-134/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított FOCUS MEDIA Center Kft. határidő-módosítási kérelme 
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MTVA-135/2020. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított UMATIK Kft. határidő-módosítási kérelme 

MTVA-136/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. költségvetés- és finanszírozásiterv-módosítási kérelme 

442/2020. A Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. június 5-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

391/6/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata a 2019. évben VI. 

443/2020. Kiegyensúlyozottsági kérelem az Euronews S.A. médiaszolgáltató Euronews elnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2020. július 12-én közreadott 21 órai kezdetű „Global Week-End” című 

műsorszám „Az exit poll alapján szoros az eredmény” megnevezésű, 22:03:36–22:04:40 közötti 

szegmensével kapcsolatosan 

444/2020. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

(Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz 

+ Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 97,5 MHz) közösségi jellegű 

médiaszolgáltatás 2020. augusztus 17-23. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

445/2020. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. július 2-án 6 

órától sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének 

és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

446/2020. „A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok 

közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára 

vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi szempontjai” című ajánlás szövegének módosítása 

447/2020. A társszabályozó szervezetek 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóinak 

elfogadása 

B-9/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2020. augusztus) 

E-60/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. augusztus) 

E-61/2020. A román médiahatóságnak az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató 

Mozi+ állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. május 15-én 19:00 és 21:10 óra között 

sugárzott „Logan – Farkas” című műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

E-62/2020. Tájékoztató a 2020. július 1-jétől 2020. augusztus 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

E-63/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-137/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egység július és 
augusztus havi összevont pénzügyi jelentése 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

2. MTVA-134/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított FOCUS MEDIA Center Kft. határidő-módosítási 
kérelme 

Dr. Karácsony Kamilla 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 864/2020. (IX. 22.) számú döntése: az 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított FOCUS MEDIA Center Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított FOCUS MEDIA Center Kft. „Két város, avagy utazás Európa mélyére” 

című, MA-EMBERJUDIT2018-75/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 

2020. augusztus 31-ére, a beszámolási határidő 2020. október 15-ére, valamint a bemutatási határidő 

2021. 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 támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, 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. 

3. MTVA-135/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított UMATIK Kft. határidő-
módosítási kérelme 

Dr. Karácsony Kamilla 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 865/2020. (IX. 22.) számú döntése: a 
DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított UMATIK Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1208/2018. (XI. 6.) számú döntésével a már 

támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további 

epizódjai gyártásának, valamint korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-

filmekké alakításának támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított UMATIK Kft. „Janó Manó és az elveszett harmatcseppek 4-13. rész” 

című, MA-DARGAYATTILA2018-4/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 

2020. november 15-ére, a beszámolási határidő 2021. január 31-ére, valamint a bemutatási határidő 

2020. 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 támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, 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. 

4. MTVA-136/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Visuall Kft. költségvetés- és finanszírozásiterv-
módosítási kérelme 

Dr. Karácsony Kamilla 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 866/2020. (IX. 22.) számú döntése: az 
EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Visuall Kft. költségvetés és finanszírozási tervmódosítási 
kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. „DAESH” című, MA-EMBERJUDIT2016-86/2017. 

iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés- és 

finanszírozásiterv-módosításra vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja 

azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, 

hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének 

alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással a Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást 

megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. alapján – a közvetett állami 

támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés 
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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 Nemzeti Filmirodát. 

5. 442/2020. A Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. június 5-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 867/2020. (IX. 22.) számú döntése: a Szeged 100,2 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. június 5-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és 

hirdetményi úton 2020. június 5-én közzétett, a Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Szeged 100,2 

MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Karc FM Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri 

el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Szeged 100,2 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség tekintetében a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

6. 391/6/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 
műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata a 2019. évben VI. 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 868/2020. (IX. 22.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 
teljesítésének vizsgálata a 2019. évben 
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A Médiatanács az 531/2020. (VI. 4.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 

műsorkvóta kötelezettségek 2019. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Hegyvidék Média Kft. 

médiaszolgáltató Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 

audiovizuális médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált. 

7. 443/2020. Kiegyensúlyozottsági kérelem az Euronews S.A. 
médiaszolgáltató Euronews elnevezésű médiaszolgáltatásán 
2020. július 12-én közreadott 21 órai kezdetű „Global Week-
End” című műsorszám „Az exit poll alapján szoros az 
eredmény” megnevezésű, 22:03:36–22:04:40 közötti 
szegmensével kapcsolatosan 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 869/2020. (IX. 22.) számú döntése: 
kiegyensúlyozottsági kérelem az Euronews S.A. médiaszolgáltató 
Euronews elnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. július 12-én 
közreadott 21 órai kezdetű „Global Week-End” című műsorszám „Az 
exit poll alapján szoros az eredmény” megnevezésű, 22:03:36–
22:04:40 közötti szegmensével kapcsolatosan 

A Médiatanács az Euronews S.A. médiaszolgáltató Euronews elnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. 

július 12-én közreadott 21 órai kezdetű „Global Week-End” című műsorszám „Az exit poll alapján 

szoros az eredmény” megnevezésű, 22:03:36–22:04:40 közötti szegmensével kapcsolatosan 

benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárást az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 

megszünteti. 

8. 444/2020. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 105,9 
MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + 
Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 
MHz + Kaposvár 97,5 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. augusztus 17-23. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 870/2020. (IX. 22.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + 
Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 
MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 97,5 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. augusztus 17-23. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Karc FM Média Kft.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + 

Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 97,5 MHz) közösségi 

jellegű médiaszolgáltatás 2020. augusztus 17-23. közötti működésére vonatkozóan a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 

Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

9. 445/2020. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2020. július 2-án 6 órától sugárzott 
„Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács tagjai 

részletesen megvitatták az előterjesztésben foglaltakat, majd Dr. Karas Monika javaslatot tett a 

napirendi pont elnapolására. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 

mellett megszavazta az előterjesztés napolását. 

10. 446/2020. „A médiatartalmak korhatár-besorolásánál 
irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele 
előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés 
közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi 
szempontjai” című ajánlás szövegének módosítása 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 871/2020. (IX. 22.) számú döntése: „A 
médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az 
egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható 
jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó 
jogalkalmazási gyakorlat elvi szempontjai” című ajánlás szövegének 
módosítása 
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A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletében olvasható klasszifikációs ajánlás módosított 

szövegét. 

A Médiatanács a módosított klasszifikációs ajánlást a honlapján közzéteszi. 

11. 447/2020. A társszabályozó szervezetek 2020. I. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadása 

Dr. Lipták Eszter ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket hozta: 

A Médiatanács 872/2020. (IX. 22.) számú döntése: a Magyar 
Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2020. I. félévi 
társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Elektronikus 

Műsorszolgáltatók Egyesülete 2020. I. féléves társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, 

és erről levélben értesíti a szakmai szervezetet. 

A Médiatanács 873/2020. (IX. 22.) számú döntése: a Magyar 
Lapkiadók Egyesülete 2020. I. félévi társszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2020. I. 

féléves társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai 

szervezetet. 

A Médiatanács 874/2020. (IX. 22.) számú döntése: az Önszabályozó 
Reklám Testület 2020. I. félévi társszabályozási tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadásáról 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja az Önszabályozó Reklám Testület 2020. 

I. féléves társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai 

szervezetet. 

A Médiatanács 875/2020. (IX. 22.) számú döntése: a Magyarországi 
Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2020. I. félévi társszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók 

Egyesülete 2020. I. féléves társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben 

értesíti a szakmai szervezetet. 
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12. B-9/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2020. augusztus) 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 876/2020. (IX. 22.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2020. augusztus) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

13. E-60/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. 
augusztus) 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

14. E-61/2020. A román médiahatóságnak az SC CEE 
BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató Mozi+ állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. május 15-én 19:00 
és 21:10 óra között sugárzott „Logan – Farkas” című 
műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

15. E-62/2020. Tájékoztató a 2020. július 1-jétől 2020. 
augusztus 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

16. E-63/2020. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 

előterjesztést Pápa telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

való felkérésről. 

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 47 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 

szeptember 29., 11 óra. 

Budapest, 2020. szeptember 24. 
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A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


