
1 

 

Ügyiratszám: PJ/24710-9/2011. 
Ügyintéző: személyes adat  
Tárgy: az MTM-SBS Televízió 
Zrt. médiaszolgáltató jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatóként történő 
azonosítása 

 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

1326/2011. (X. 5.) sz. 
 

HATÁROZATA 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 
(1088 Budapest, Reviczky utca 5.) az MTM-SBS Televízió Zrt.-t (1145 Budapest, Róna 
utca 174., cg.: 01-10-043174; a továbbiakban: Médiaszolgáltató)  
 

jelentős befolyásoló erejű (a továbbiakban: JBE) médiaszolgáltatóként azonosítja. 
 
 
 
A Médiaszolgáltatót 2012. január 1. napjától az alábbi kötelezettségek terhelik: 
 
1) A Médiaszolgáltató a TV2 állandó megnevezésű országos kereskedelmi televíziós 
médiaszolgáltatásában köteles közzétenni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közérdekű 
közleményét, amennyiben az az emberi életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy 
károsító események várható bekövetkezéséről, a már bekövetkezett ilyen események 
következményeinek enyhítéséről, elvégzendő feladatokról tájékoztat. A közzétételre a 
Médiaszolgáltató által meghatározott módon kerül sor.  
2) A Médiaszolgáltató valamennyi munkanapon reggel 07 óra és 08 óra 30 perc között a 
TV2 állandó megnevezésű országos kereskedelmi televíziós médiaszolgáltatásában 
legalább tizenöt perc hosszúságú hírműsorszámot vagy általános tájékoztató műsorszámot, 
továbbá valamennyi napon 18 óra és 21 óra között legalább húsz perc hosszúságú önálló 
hírműsorszámot köteles egybefüggően szolgáltatni. A más médiaszolgáltatótól átvett, illetve 
a demokratikus közvélemény tájékoztatását nem szolgáló, bűnügyi tematikájú híranyag vagy 
tudósítás a hírműsorszám időtartamának húsz százalékánál éves átlagban nem lehet 
hosszabb terjedelmű. 
3) A Médiaszolgáltató a digitális műsorterjesztéssel terjesztett valamennyi 
médiaszolgáltatása során köteles biztosítani, hogy a 19 óra és 23 óra között közzétett, 
eredetileg nem magyar nyelven készített filmalkotások és filmsorozatok legalább 
egynegyede eredeti nyelven, magyar felirattal is elérhető legyen, ideértve a 23 óra előtt 
elkezdődő, de azt követően véget érő műsorszámokat is. 
4) A Médiaszolgáltató a TV2 állandó megnevezésű országos kereskedelmi televíziós 
médiaszolgáltatása vonatkozásában köteles biztosítani, hogy valamennyi 
a) közérdekű közlemény, hírműsorszám és politikai tájékoztató műsorszám, 
b) filmalkotás, valamint a hallási fogyatékkal élő személyek számára készített műsorszám 
naptári naponként 
ba) 2012. évben legalább hat órán keresztül, 
bb) 2013. évben legalább nyolc órán keresztül, 
bc) 2014. évben legalább tíz órán keresztül, 
bd) 2015. évtől teljes egészében 
magyar nyelvű felirattal - például teletext szolgáltatáson keresztül - vagy jelnyelvi 
tolmácsolással is elérhető legyen. 
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c) A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot - a műsorszám 
egységét nem sértve - a Médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, 
illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. 
d) A feliratozott műsorszámok előtt a a TV2 állandó megnevezésű országos kereskedelmi 
televíziós médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett 
formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A 
műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő 
történéseivel szinkronban kell állnia. 
 
A Médiaszolgáltatót terhelő, jelen határozatban rögzített kötelezettségeknek 
Médiaszolgáltató 2012. január 1-től köteles eleget tenni. 
A Médiaszolgáltatót az Mttv. 70. § (8) bekezdése alapján jelen határozatba foglalt 
kötelezettségeken kívüli, a JBE szolgáltatókra vonatkozóan az Mttv.-ben rögzített 
kötelezettségek jelen határozat közlésével terhelik.  
 
A Médiatanács jelen határozata mindaddig hatályban marad, amíg a Médiatanács a 
Médiaszolgáltató JBE minőségének megszüntetéséről nem dönt, vagy amíg ugyanezen 
tárgyban a következő évben folytatott eljárás eredményeként meghozott következő 
határozat, illetve hatósági szerződés hatályba nem lép. 
 
 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és 
végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát az ügyfél, illetve az eljárás egyéb résztvevője 
jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Ítélőtáblától kérheti a közléstől számított 30 
napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, a Médiatanácshoz három példányban 
benyújtott keresetlevéllel. A Fővárosi Ítélőtábla a keresetet peres eljárásban, harminc napon 
belül bírálja el. 
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. 
 
 

I n d o k o l á s  
 

A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 70. § (1) és (2) bekezdése alapján PJ/24710-
1/2011. számon iktatott, 2011. augusztus 9. napján kelt végzésével hatósági ellenőrzési 
eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, amelyben adatszolgáltatásra kötelezte a 
Médiaszolgáltatót a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás esetleges 
megindításához szükséges releváns piaci tények és körülmények tisztázása érdekében. 
 
A Médiatanácsa hatósági ellenőrzésben rendelkezésére álló valamennyi adat alapján 
megállapította, hogy a Médiaszolgáltatóval szemben a JBE médiaszolgáltatóként történő 
azonosítás és a kötelezettségek tartalmának megállapítása tárgyában történő eljárás 
megindítása szükséges, illetve megalapozott. 
 
Az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerint amennyiben a Médiatanács a hatósági ellenőrzés 
alapján megállapítja, hogy a médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve a JBE 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatására okot adó körülmény 
fennáll, akkor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) vonatkozó rendelkezéseitől eltérően kizárólag az 
eljárás végzésben történő megindításáról dönt. 
 
A fent leírtakra tekintettel a Médiatanács a 1169/2011. (IX. 7.) sz. végzésével az Mttv. 70. § 
(5) bekezdése alapján a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárást indított az 
MTM-SBS Televízió Zrt-vel szemben, egyben adatszolgáltatásra kötelezte a 
Médiaszolgáltatót. 
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A Médiaszolgáltató a Médiatanács által elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségének 2011. 
szeptember 14. napján az előírtaknak megfelelően eleget tett. 
 
Az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács a médiapiaci koncentráció 
megelőzésére és a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárások lefolytatása 
érdekében megvizsgálta a koncentráció fokának megítélése szempontjából releváns piaci 
tényeket és körülményeket - így különösen Médiaszolgáltató előző naptári évi átlagos 
közönségarányát. 
 
Az Mttv. 69. § (1) bekezdése és a 70. § (1) bekezdése szerint a JBE médiaszolgáltató 
azonosításánál a médiaszolgáltató előző évi átlagos közönségaránya vizsgálandó. Az Mttv. 
69. § (1) bekezdése szerint az a médiaszolgáltató, amelynek éves átlagos közönségaránya 
15 %, vagy azt meghaladó mértékű, JBE médiaszolgáltatónak minősül, ha legalább egy 
médiaszolgáltatásának éves átlagos közönségaránya eléri a 3 %-ot.  
 
Az Mttv. 70. § (11) bekezdése szerint a JBE médiaszolgáltatók meghatározásánál az előző 
naptári év átlagos közönségarányát kell figyelembe venni. 
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozata szerint a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 
átlagos közönségaránya a 2010. évben 19,1% volt. 
 
A Médiatanács rendelkezésére álló adatok alapján az MTM-SBS Televízió Zrt. TV2 
médiaszolgáltatásának a teljes magyar lakosságra (az AGB Nielsen által mért 4 év feletti 
népességre), a 2010. naptári évre (2010.01.01-2010.12.31.), teljes napra számított 
közönségaránya 19,1% volt.  
 
 
Az Mttv. 70. § (4) bekezdése szerint a Médiaszolgáltató közönségarányához hozzá kell 
számítani: 
a) a médiaszolgáltató által szolgáltatott valamennyi, a Magyar Köztársaság területén 
terjesztett lineáris médiaszolgáltatásnak, 
b) az érintett médiaszolgáltató befolyásoló részesedése mellett működő médiaszolgáltatók 
Magyar Köztársaság területén terjesztett lineáris médiaszolgáltatásainak, és 
c) az érintett médiaszolgáltató bármely tulajdonosának, vagy tulajdonosa tulajdonosának 
befolyásoló részesedése mellett működő médiaszolgáltató Magyar Köztársaság területén 
terjesztett lineáris médiaszolgáltatásainak  
közönségarányát. 
 
A Médiatanács erre tekintettel az eljárásban megvizsgálta a médiaszolgáltató 
közönségarányához hozzászámítandó médiaszolgáltatásokat és ezek közönségarányát is. 
 
Üzleti titok  
 
 
A közönségarányra vonatkozó, a Médiatanács rendelkezésére álló adatok a Médiatanács 
1078/2011 (VIII. 24.) sz. határozata alapján a honlapján közzétett, a „televíziós 
nézettségmérés és rádiós hallgatottságmérés módszertana” szerint kerültek kiszámításra. 
 
 
A Médiaszolgáltató által benyújtott, illetve a Médiatanács rendelkezésére álló adatok 
összhangban vannak. 
 
A Médiatanács a fentek  alapján a Médiaszolgáltatót JBE médiaszolgáltatóként azonosította. 
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Az Mttv. 70. § (7) bekezdése szerint a Médiatanács a médiapiaci koncentráció 
megelőzésére, illetve a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárásában 
hatósági határozatban azonosítja az Mttv. 69. § szerinti JBE médiaszolgáltatót. 
 
 
Az Mttv. 70. § (10) bekezdése szerint a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló 
eljárásban a Médiatanács határozathozatal helyett hatósági szerződést is köthet a 
médiaszolgáltatóval a médiaszolgáltató JBE azonosításáról. 
 
A Médiaszolgáltató 2011. szeptember 14-én érkezett beadványában nyilatkozott, hogy az 
Mttv. 70. § (10) bekezdése alapján hatósági szerződést kíván kötni a JBE médiaszolgáltatót 
terhelő kötelezettségek megállapítására. 
 
A Médiatanács fentieknek alapján megvizsgálta, hogy jelen eljárásban fennállnak olyan 
közérdekű szempontok, amelyek indokolják a határozathozatal helyett hatósági szerződés 
megkötését. 
 
A Médiatanács az ügy összes körülményét megvizsgálva megállapította, hogy jelen hatósági 
ügy tárgyát illetően nem állnak fenn a hatósági szerződés megkötésének Ket-ben és Mttv-
ben meghatározott feltételei, azaz jelen hatósági ügy tárgykörében nincs olyan közérdekű 
szempont, amely alapján a Médiatanács a hatósági határozathozatal helyett hatósági 
szerződést kötne. 
 
A fentiekre tekintettel a Médiatanács hatósági határozatban, annak rendelkező része szerint 
döntött a Médiaszolgáltató JBE médiaszolgáltatóként történő azonosítása, illetve vonatkozó 
kötelezettségeinek meghatározása tárgyában.  
 
A Médiaszolgáltatót jelen határozat szerint terhelő kötelezettségek nem érintik a 
Médiaszolgáltató hatályos Műsorszolgáltatási Szerződésében foglalt kötelezettségeit. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 70. § (7) és (8) bekezdésén, valamint a 
182. § m) pontján alapul. 
 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 70. § (9) 
bekezdésén, valamint 163. § (1) bekezdésén alapul. 
 
 
Budapest, 2011. október 5. 
 
   
              A Médiatanács nevében  
 
 
 
 
 Szalai Annamária  
 elnök  
 s.k. 
  
 
 
 
 dr. Vass Ágnes 
 hitelesítő tag 
 s.k. 


