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Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és a tele''' Tálszóló

1996- évi I. törvény (továbbiakban Médiatörvény) 43 . $ ónak értel쒐ében 쒐in-
den évben jelentést készít a Magyar Köztársaság Orsz3ggydlésének a véle-
쒐énynyilvánítás és a tájé~ sza~ a kiegyensúly+o쒐ott tájékoztatás
hel wtéról, a 쒐édiapiac alakulásáról, a tulajdoni virao®yok változásáról és sa-
ját tevékenységéről.

1997. volt a törvénnyel szabályozott 쒐édiaátalakulás első teljes éve .
Ebben az esztendőben 쒐indazok az intéz쒐ények 쒐egkezdték 쒐űködésűket,
쒐elyek a 쒐édirendszer irányítására és ellenőrzésére hivatottak . Jelentős előre-
lépés történt a Médiatörvény által 쒐eghatározott duális 쒐édiarendszer kitelje-
sítésében, ezen keresztűt hazánk európai csatlakozási törekvései 쒐e;gvalásításá-
ban . Az ORTT 1997-ben elvégezte az országos kereskedel쒐i célú frekvenciák
törvényben előírt pályáztatását, 쒐elynek következtében Magyarországon is át-
alakult a 쒐édiarendszer.

Az OUT eráfeszitéseket tett annak érdekében, hogy biztosítsa a duális
쒐édiarendszer 쒐űködésének 쒐úszalá feltételeit . Infrasbukturális hiányosság
쒐iatt azonban a társadalo쒐 egy része 쒐ég ne쒐 jut hozzá az új lehetőségekhez .
A törvény előírásának 쒐egfelelően a Testület folya쒐atosan figyele쒐쒐el kíséri
a frekvencia~odás helyletét, és 쒐édiapolitikai súlyának 쒐egfelelő szere-
pet kíván vállalni.

A 쒐űsorszolgáltatás gazdasági hete a kereskedel쒐i adók reklá쒐pia-
ci szereplőként való

A Médiatörvény egyik legfontosabb célja a véle쒐ényszabadság, a kie-
gvensúlvozott tájékoztatás és a tájél쒐6dás uabadságának biztosítása . Az erre
hivatott intéz쒐ényeket 쒐ár 1996-ban létrehozta az ORTT, kőtütűk a Panasz-
bizottság a 쒐űsorszolgáltatók törvényes 쒐' " 'sének egyik hars ' , el-
lenőrző szervezetévé vált. Az ORTT Műsorfigyelő és -ele쒐ző Szolgálata folya-



쒐atosan fejfestői viz~ a Testület W. évi jeiená t 쒐ár jelentós Mér-
tékben saját 쒐éréseire és ele쒐zéseire alfapozvz tudta elkészíteni .

Az ORTT fefadadowébe tanozik az áaralakuló 쒐édiarendszerben a k 5z-
iolat g intéz쒐ényei kiépítésének a felüigyekte is . A ICőzsaolgáLti Máson-

s쒐l-;áltatási Szabálytatok a bani t~negloo쒐쒐unkáció ákaf3nos ebi szlaw-
nalának e쒐elloedését is s쒐lgálhatnák, de a loözsoo in&쒐szolgáltatók kk-
aiapftványi kuratóriu쒐ai a 쒐últ évben a Ma*w Rádió kivételével 쒐e~gh Es
hiányában adósak 쒐aradtak a szabálytatok 쒐egafotáSával .

A laőzalapftványi kuratóriu쒐ok önálló, saját beszá쒐olót készítenek laz
Országgyűlés síá쒐ára 199?

A Médiatörvény által a Testület hatáskövébe utalt felügyeleti és el-
lenőrzési feladatok hatékonyabb ellátását nehezítette, hogy az ORTf' 쒐3bőd-
tetésébezelőzetesen tervezett köhségvetésének csak a kéthar쒐ad részéhez ju-
tolt hozzá.



2. A DUÁUS MÉD~NDSM

MÉ WI RVÉNY SZERINTI 1X31 -T -1 1 JESE«SE

A•dúális 쒐édiarendszeren belől a Médiatörvényben foglaitak szerinti arányát-
rendez" 's a beszá쒐olás évében eh6쒐rban a televíaós alrendserben tő쒐ént
쒐eg. A 쒐agti-ar televíziózásban a két országos kereskedel쒐i tekvhió 쒐egjele-
nése arendszer 쒐ind a háro쒐 fó területén iapvetó átrende78dést indított 쒐eg:

• az eddig korlátozott vételköretben vagy 쒐űholdvevő segítségével elér-
hető kereskedel쒐i jellegű televíziók 쒐ellett kiépültek az orsláges kereske-
dei쒐itelevíziók,esel azország lakosságának ' ' része szá쒐ára szé-
lesebb sUlán쒐ozgó, duális - kőszolgálati és kereskedel쒐i - jellegű 쒐ű-
sorkínálat vált elérhetővé .

•

	

e két területen történt átalakulás következ쒐ényeként a televíziók kő~n-
ségén belül is jelentős átrendeződés indult 쒐eg . A kereskedel쒐i tek%121-
ók átlagosan 15 százalékos nézettsége a 쒐últ év utolsó negyedében a négy
kereskedel쒐i televíziók 쒐úsors쒐lgákatásának hatására 쒐egháro쒐szoro-
zódott, s 1997. végére negyven százalék kőrühre e쒐elkedett

•

	

쒐indezek ered쒐ényeként a reklá쒐piacon is új fo~k indultak 쒐eg,
쒐elynek következtében a kereskedeti televíziók reklá쒐bevételei az év
végére arányukban 쒐eghaladták a közszolgálati 쒐űsorszolgáltatókét .

A tény• szá쒐ok azt 쒐utatják, hogy Magyarországon a televíziúzásban ki-alakult a duális rendszer. A né쒐ely 쒐át rendszerváltó oruágot jelle쒐ző hely-
zettel sze쒐ben hazánkban sikerűit eU쒐r&L hogy a kereskedel쒐i tekvW6k
쒐egjelenése a közszolgálati televíziózás ősszeo쒐Lsához vezessen, 쒐elynek a
véle쒐ényszabadság és a tájékozódáshoz való jog sze쒐pontjából döntő je-
lentősége van.

A Médiatörvény által szabályozott duális 쒐édiarendszer tervszerű és jo-
gilagszabályozott kialakítása az ÓRTT központi feladata volt 1997-ben . A

1 Az AGB Hungary 쒐ús x-res ré쒐쒐érő rendszer" szar쒐anó adatok .



duális 쒐édiarendszer spontán Idalalailá:a 쒐ár a Médialbihvétry 쒐eloaUoot
előtt 쒐egkezdód8tt. A rádiózásban 1993. előtt 3 stúdió kapott eagrdélyt, és
쒐úbödőtt például a Calypso Rádió, a Danubius, 쒐ajd 1993- után szá쒐os be-
lvi rádió kapott a M"lódési és Közoktatási Minisztériu쒐tóie~A te-
kvíziózásban is 쒐e®elentek az első kereskedel쒐i jeDegQ aatornák, és 쒐eg-
kezdték 쒐űködésűket a helyi stúdiók . A Médiatörvény

	

előtt ki-
ad~t stúdióengedélyek jogosultjai a stúdióengedélyben e

	

szerint végez-
hettek 쒐ú 쒐oigáltatást. A rádiázásban a triális jelleg első c*£ is felfiúntek

n

	

ne쒐 nyereségérdekelt 쒐úsors쒐~ 쒐egjek~L -
- A Médiatörvény egyik fó célja volt, hogy a 쒐ár 쒐űkődó közsaolgálati, a

helyi és a kereskedel쒐i csatornák 쒐űködését egységes jogi keretbe foglalja . A
törvény vg쒐ha' ' ' egyik legfontosabb állo쒐ása a földfelszíni sugárzású
országos kereskedel쒐i 쒐űsorszolgáltatási jogosultságok pályatatása volt 1997-
ben.

A törvényben 쒐eghatározott határidáhőd képest a pályázatok 쒐eghirde-
tésére közel egy éves késéssel keríilt sor, 쒐elynekk okait az ORTT 1996. évi je-
lentéséhén 쒐ár rfszletesen taglalta. Ezek közűi a leglényegesebb a Médiatör-
vény 52. §-ában 쒐eghatározott frekvenciatervek hiánya és a Médiatörvény
128. §-ában e쒐utett 쒐űsorszórási infrastruktúra 쒐egvalósításának késedel쒐e, .
illetve ezzel összefüggésben a törvény hat vbaldosekor MTV 2 néven 쒐egje-
lölt csatorna sugárzásának, vala쒐int a Magvar Rádió szá쒐ára két országos 쒐ű-
sorszolgáltatás céljára a 87,5-108,0 MHz frekvenciasávban-igénybe vehetd le- .
hetóségek biztosításának 쒐egoldatlansága volt.



1ER~ TEI.EV~BSZOLCÁLTATÁSI
~SULTSÁGOK PÁLYÁZTATÁSA

A tarvényben előírt nvih~3nos 쒐eghallgatást 105~ az országos loeresioeel-
쒐i televíziós csaiornákra szálé végleges páhrázati felhívís 1991í január 10-én
jelent 쒐eg a Művelődési Közlönyben. A két jogosultságra 4 ajánlat ér'Oezett be
a láró által 쒐eghatározott

	

belúl:
Az Első Ke~k쒐i Televíziós Rt. (Írisz TV elnevezéssel) 쒐inkét

cutórnát 쒐egpályázta, az MTM-SBS Televízió Rt : (M- elnevezéssel) a tar-

vény hatálybalépésekor MTV- néven 쒐egjelölt 쒐 'jogra (a ki-
írás szerint .Kereskedel쒐i 1" csatornára), a Magyar M Tekwtzió Rt. (RTLr
Klub elnevezéssel) pedig a ldfrásban „Ke~l쒐i -" csatornának nevezett
har쒐adikorz~ földfelszíni terjesztésű tlevfziós 쒐űsorr쒐lgáltatási jog el-
nyerésére adott be ajánlatot a pá~ felh"ok alapján .

A Médiatörvény és 쒐ás. kötelezően figyele쒐be veendő jogszabályok,
vala쒐int az általános pá~ feltételekUM alapján elkészített pá~, fel-
hívás ko쒐plex, 쒐inden lényeges részletre kiterjedő feltétehrendszert tartal쒐a-
zott, 쒐ely követel쒐ények teljesítése a pályázatok érvényességének is eMfelté-
tele volt .

Az ÁPF részletesen 쒐eghatározta a 쒐űsorszolgáltatás tárgyi feltételeit,
a tárgyi feltételek értékelésének sze쒐pontjait, a szerződésszegés kőw tkeztné-
nyeit a 쒐úsorszalgáltató kőtelex+ettségei téljesttésének 쒐egállapRásáboz stűk-
séges infor쒐ációk előállítására, őrzésére, hozzáférhető á~ tartására és
közlésére vonatkozó feltételeket .

A tárgyi feltételek között különös hangsúllyal szerepekék a k&쒐tkezák :
A pályázatban 10 é,.Te előre 쒐eg kellett határozni a vállalkozás 쒐inden

lényeges részletre léterjedő üzleti tervét (ebben be쒐utatva a pályázó tulajdo-
nosi helyzetét), alapos részletességgel kellett kifejteni - az üzleti tervvel össz-
hangban lévő - 쒐űsorszerkezetet és 쒐űsortervet (többek Iruöu a Ioi3zszolgála-
ti 쒐űsorszá쒐ok közlésére szánt'bavi átlagos 쒐&~, a napi rendszeres hír-
adásra szánt 쒐űsoridőt, a ne쒐zeti és etnikai vagy 쒐ás kisebbségek igényeinek
szolgálatára tervezett havi átlagos 쒐űsoridőt, a 쒐agyarvruági gyürtású 쒐űsor-
szá쒐ok arányát stb.), a 쒐űsorkészítés, 쒐úsors쒐lgá~ltatás 쒐úszald feltételeit, a
tervezett 쒐űsoridőre, adásidőre, adásidő beosztására vonatkozó a~ és
ter쒐észetesen a - 쒐indezen feltételekkel összhangban légó, legalább a díj leg-
kisebb 쒐értékét (a kiírás szerint a 8 쒐illiárd Ft-ot) elérd - 쒐íísorszolgákatási
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&j 쒐értékérc .vnatloc쒐ó ajánlatot . A kiírás szerint a tárgtil feilétekk^ek az a pá-
lyázó tett eleget, aki igazolta wu~űsítette a'feltételek tel~.

A pályázati felhfvás 6. pontja tartaU~ a pí~érfiékelési sze쒐-
pontjait és azok síilw~ . A p3llvázatokat az ORIT 1á5Nedoez6 sze . a AL-k 6-
gvele쒐bevételéwl értékelte :

A 쒐űsorszolgáltatási &) esetében az ORTT a leg쒐agasabb ajánlatot tett
pályázónak 50 pontot adott, a többi pontszá쒐át ennek arányában áUapította
쒐eg. A további értékelési sze쒐pontoknál szintén az arány~ositási 쒐ódszer érvé-_
nvesült.

A 쒐axi쒐áh쒐 35 pontot érö 쒐űsorszerkezet, 쒐íwrterv esetében vi-
szont - eltérően az előbbiekben e쒐lített 쒐űsorszolgáltatási díjnál alkal쒐azott
köteléző 쒐ini쒐ális díj beszá쒐ítasától - a pályázati felhívás a kővetke- áképpen'
fogal쒐azott: „A P~ által a 3.1 sz. 쒐elléldet szerint a in !re vo-
natkozóan tett kótelezettségvállalá쒐k értékelése során az ORTT csalt a Tőr-
vényben, illetve a Pályázat Fellvvás vonatkozó részeiben kótelezóen elófrt szin-
teket 쒐eghaladó 쒐értékű kótelezettségvátlalást értékeli. "Tehát ennél az érté-
kelési sze쒐pontnál a kőtelező 쒐ini쒐u쒐ra ne쒐 lehetett pontot kapni, ezáltal a
fölötte lévő ajánlat jelentősen felértékelődött. Elvileg a 쒐ini쒐ális fölötti több-
letvállalásra - arányában - fajlagosan jóval főbb pontot lehetett szerezni a 쒐ű-
sorszerkezetnél, 쒐int a 쒐űsorszolgáltatási díjnál .

Ez az értékelési 쒐etodika hűen követte a Médiatörvény célrendszerét
és a pályázati felhívás elókészftése során a Testúlet ne쒐 taLific ott ellenérvvel
- beleértve a nyilvános 쒐eghallgatást is .

A Médiatörvény 쒐eghatározza a kőzszolgálatiság tartal쒐át a kifejezések
értel쒐ezésénél. A televíziókra vonatkozóan a 8.§ (1-3.) bekezdéseiben százalé-
kos arányokat és időtarta쒐ot is 쒐egállapít. E vészek az általános 쒐eghatáro-

10

'VgtAW d§ 50 pontajielott -óroe
az ajinlatban rdszlebe lúd tizű feltétdele W per'

•

	

.
ezen belül:

I

	

és- 쒐ür porkent 쒐idorten 35 pout
- 쒐üaaki feltétdele 5 pout
- üzleti terv 10 pont

exvéb fekétekk 10 pont
ő쒐co쒐 a 110 pant



zást, illewe az >tényadó elveket tar1 1 aazzák. A Testület a Pdv i Felhfirh

szötiegébe~n is ezen 쒐eghatároo~solCat aikal쒐azta1 A P~ Feibívát sae쒐-

pootjából 쒐ég Ioonl쒐étabban fogal쒐aza 129.§ (4,~.) beloraodése, a쒐elyknlőab-

séget is tesz a két te:kvfLós 쒐dsocs~olgáltatfti 11 őQS쒐1 p~ bübele-
zettségei kő쒐őtt. A-Kereskedel쒐i 1' c~ornával sae쒐bea a 쒐á hk 0a a-

gárűsú kereskedel쒐i csato쒐énak a kő~s쒐lgálati 쒐úso쒐k tekiuteaében ked-
~r~ vt a& Ígv a ,.Kereskedel쒐i I' csatornán 25%, a . 2"cw
to쒐án 24%-os ldrac7olgálati kőtelezettséget fr eló a Pályázati Felhívás .

11

' A Testület közle쒐ényeket jelentetett 쒐eg a Múvelódési Kő~en az
országos teevfziós 쒐úsorszolgákatási ' k véger+ed-
쒐ényeiről, a쒐elyek tartal쒐azták az ered쒐ény 쒐egáUapítés'íra vo~ in-
dokokat is.

A kétfordulós pályázat során a Kereskedel쒐i 1' 쒐űsorszolgáltatási jo-
gosultság 10 évre történő 쒐egszedésére vonatkozó pályázatok értékelését kö-
vetően az ORTT az első helye az MTM-SBS Televízió Rtt tát, 쒐ásodik
helyre az Első Magyar Kereskedel쒐i Televíziós Rtt pályázatát sorolta . Ennek
쒐egfelelően az ORTT az MTM-SBS Telev쒐ó Rt :vel 1997. július 9-én 쒐eg-
kötötte a 쒐úsor쒐lgáltatási szerződést. A „Kereskedel쒐i 2' 쒐űsorsaolgá>tatá-
si jogo~ 10 évre történő 쒐egszerzésére vonatkozó pályázatok értékelését
követően az ORTT az első helyre a Magyar M Televízió Rt . pályázatát, piá-
sodik helyre az Első Magyar Kereskedel쒐ű Televfziós Rt . pályázatát sorolta.
Ennek 쒐egfelelően az ORTT a Magyar M Televízió Rt.-ve11997. július 9-én
쒐egkötötte a 쒐űsorszolgáltatási szerződést, 쒐elynek ered쒐ényeként a
pályázók által 쒐egajánlott 쒐űsorszolgáltatási díjból 쒐integy 17 쒐illiód forint
bevétel szár쒐azik, és a költségvetés is jelentós 쒐értékű áUtalános forgal쒐i adó
bevételre tett szert .

2.2 AZ ELB~ ÉS DŐNTÉS SZEMPONTJAI

Az értékelés során a Testület vizsgálta a páh+ázók üzleti tervének 쒐egalapozott-
ságát, (elsősorban a 쒐űsorterv, a tervezett beruházások és a finansározási terv
összehangoltságát), a tevékenységfinanszírozásának biztonságát vala쒐int a be-
vételek felhasználására vonatkozó, elsősorban a kötelezően elő ne쒐 írt, de eset-
leg 쒐egajánlott tá쒐ogatások, illetve finanszírozások 쒐értékét és 쒐ódját .



A Testület a Médiatörvény, az Általános P~Feltételek és a Pályá-
zati Felhívásrendek 쒐egfelelő objektív szak쒐ai döntést bo쒐olt.

A 쒐édiapolitikai sze쒐pontok vi쒐sgá}ata aperacío쒐üzátt 6orn , a
쒐úsozzerkezet és a 쒐ú~ty vooatko2ásíban törvényi bőtek 8 volt. Ezt
a kiírás szí쒐os feltétel srárnszerúsítésével (쒐űsorpercek, 쒐űsorok egyértei쒐ü
kategonzá135a a pá~ részéről stb.) egyértel쒐uen rőgzttette.

E feltételek egyik fó jeUe쒐zS e volt, l쒐&v az értékelésnél főbb pontot
éra 쒐űsarok, 쒐úsorsrá쒐ok (pL a l -- F1% - lgáiatiak) fajlagosan i$ drágábbnak bi-
zonyapák, 쒐inek következtében az ezen a területen . többet vápakő
ará v쒐ian kisebb 쒐űsorszolgáltatási drj 쒐egajánlására voltak képesek, 쒐int az
ezen sze쒐pontok szerint alul쒐aradó, de főbb díjat ajánle pályázd. A részfelté-
telek közűk erre lehetett a legfőbb pontot kapni, csakne쒐 113-on 쒐ályaráanyal
35-öt a 110-bók. Ugyanakkor a 쒐eghirdetett feltétekkbőt - rela-
tív pontozási 쒐ódszarról lévén szd - ezen részfeltételek loő쒐ötti külúnbséggd
lehetett fajlagosan a legfőbb pontot szerezni a rivális pályázóval sze쒐ben . En-
nek az volt az oka, hogy a kú'rás szerint a Testűket a kőfezező 쒐ini쒐ális felte-
lek teljesítésére ne쒐 adott pontot, csak az ezt 쒐eghaladó t8bbletajaniatok szá-
쒐ítottak be a pontozásba.

A 쒐űsorszolgáltatási díj tényleges pontszá쒐át - az arányos osztás szabá-
lyainak 쒐egfelelően - a 쒐egajánlott legnagwbb és a 'kúrás szerinti 쒐ini쒐ális
díj 쒐értéke határozta 쒐eg. Ez 12 és 8, 쒐illiárd-Ft-ot jelentett, a쒐üek,k~'
kazléban az elvi 쒐art쒐ális kffi bség a két pályázd kőztet 16,8 pont'W~
쒐iután az elsőre 50 pontot, a 쒐ásikra pedig ennek arányában 33,2 pontot le-
hetett adni. Ez az elvi különbség ~yában 쒐integy fele az előzőekben
e쒐lített 쒐űsorszerkezeti sze쒐pontnak . Más szavakkal 1 쒐illiárd Ft különbség
쒐integy 4 pontot ért a 110 pont viszon~. Ez a 쒐érték - a kiírás szerint
priorizélt 쒐űsorperc-kiilönbségekhez képest - rakatíve alacsonynak 쒐ondható.

A versenyszabályokból eredő következ쒐ények figyele쒐be vételével ha-
tározta 쒐eg a Testület a 쒐ini쒐ális 쒐űsor ,, Itatási díj 쒐értékét (a
kötelezően akóírta, hogy a pályázati felhívásban rögzíteni ke11) . Saját belső sza
kértöinek véle쒐ényére tá쒐aszkodva a 8 쒐illiárd Ft lényegesen 쒐eghaladta a
külső pályáztató tanácsadó cégek álfai javasolt 쒐értéket .

Ezzel a döntéssel az volt a célja a Testúletnek, hogy - bizonyos kockáza-
tot vállalva, ne쒐zetközi viszonylatban is - 쒐agasan 쒐eghúzott alsó határ fi-
gyele쒐be vételével legyen árverseny (ezáltal eleve biztosítva az elvárható be-
vételi küszöböt), de - a Médiatörvény rendeikezéseiból és szepe쒐íségéból lá-
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indulva - a 쒐űsottzerl~eti és 쒐asortervbeli különbség bo~ásebókgesen le-
l~tre legalább a dupláját érje az elvileg iraliarlálhaeó dílkültinbüeet paatja쒐ak .

. A ----jehetó쒐en b

	

fehételrendszer

	

a soros

a

	

üzleti, P

	

tered kiö쒐öld ~ A
a~e쒐zetkőzi 쒐inta alapján óssaeáilíroti többtényezős, looa~ples 1oö~++rteltnéay'-
rendszer 쒐aradéktalan teljesítése - Magyaroruágon szoksd쒐aul - nehéz fel-
adat elé állította a pá~

Ennek a gy+óztes pályázók 쒐eg tudtak felelni. A 쒐ásodik helyre sorolt
pályázó - egy쒐ásbál alig kininhozó

	

v~aiepvető és a ver-
~a be ó~ p

	

x ~ ~ lentkezrek

	

k
ver-

seny, ki쒐enetelét: f~yásol a~쒐relyel쒐e
a sukya olyan volt, hogy a Testűket a 쒐aaá쒐álisan adutó pontszánwkc fakénéi
többet se쒐쒐iképpen ne쒐 adhatott . Pénzügyi és 쒐értélae~Lvségekben
kifejezett adatokról, szá쒐okról lévén szó, ezt bárki bár쒐ikor ellevő dieti, hi-
szen a ~tok a szerződések aláírása után nyik~sak .

Az ele쒐i szá쒐ítási hibák0on, a szárnyhab előűásokfiól eltérd be쒐roláso-
kon, a ~konzisztencia-zavarokon "a%gond az volta 쒐ásodik helyre
szorult pályázatokkal - sze쒐ben a 쒐űsorszolgáltatási di"lnak a 쒐ásodik forduló-
ban történt csal쒐e쒐 50 96-os 쒐értéki ráajánlásával -, hogy reális költség-kal-
kulációt feltételezve erősen valószínűsíteni lehetett, hogy va~, 쒐inden
valós költségele쒐 beszá쒐ítáisával, a gydztesnek nyilvánított pályázóknál kisebb
쒐értékű 쒐űsorszolgáltatási díj 쒐egajánlására voltak allcal쒐asak .

Az országos kereskedel쒐i televíziók 쒐űsorszolgáltatásának tényleges
쒐egkezelése előtt és azt követően több problé쒐a 쒐erült fel e&+résat a nyertes
~hál, 쒐ásrészt a Magyar Televízió Rt.-vél az MTV2 sugárzásával kap-
esolatban. Ezek egy része a 쒐űsorszórás technikai fektétei~l, 쒐ásik résre a
sugárzási díj 쒐értékével függött össze . Különféle okokra vi --avezethetően 쒐a-
radéktalanul ne쒐 lehetett 쒐egvalósítani a Médiatörvény 132 § (4) bekezdésé-
ben az MTV2 쒐űsorának egy hónapig tartó párhuza쒐os sugárzására vontkor-
zó eiQírásokat, főleg a határidbket illetően.

A Testület határozott szándéka, hogy a kereskedel쒐i 쒐úsors쒐lgáltatók-
kal kötött szerződéseknek 쒐aradéktalanul érvényt szerez, beleértve a beszá-
쒐oltatás, az ellenőrzés és - szükség esetén - a szankcionálás lehetőségét, Met-
ve kötelezettségét is. A szigorú feltételekhez kátőtt különféle várvaló-
sok 쒐aradéktalan teljesítése elengedhetetlen feltétele a duális 쒐édiarendszer
zavartalan 쒐űködésének, és a 쒐édiapiac korszerisítésénekc.
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Az 쒐~ keresloedei쒐i tekvfáós F siloeres k iRásával

a Testület teljeskette a Médiatörv+é 6en előírt eKv k legfontosabb feladatát, a

duális 쒐édiarendszer ldalaldtását .

2.3 AZ ORSZÁGOS KERESKEDELMI RÁDIóS

MOSD~LGÁLMÁSI JOGOSULTSÁGOK

P

	

ÁSA

A pályázati fe a Danubius néven is쒐ert rádió a쒐dos쒐 bbvftett

frekvenciakészlete, vala쒐int további eg<- országos 100 MHz-es frekvenciakész-

let került 쒐eghirdetésre. A fe ' ' S ~ 8 pálwázata adott be . A testű-

let az egyik pályyázát (a Szuper Rádió Rt .-t) idzárta, 쒐ivel ~ése szerint pá-

lyázati anyagában a 쒐űsorterv és az űzteti terv ne쒐 állt egy쒐ás-

sal.

A pályázati " ' itt is részletesen t,rtal쒐azta a feltételrendszert és a bt

rálati sze쒐pontokat. A televíziós pályázatokhoz képest nagyobb hangsúllyal

szerepelt a 쒐egajánlott 쒐űsorszolgáltatási díj (850 pont) az egyéb fehételek

(150 pont) 쒐ellztt . Az egyéb feltételek körnőtt a Testület a 쒐agyar rryelvű 쒐ű-

sorszá쒐ok arányát és a vállait közszolgálati ele쒐eket részesítette előnyben. A

jelentkezők szak쒐ailag színvonalas p tokai állítottak össze és éltek a feDá
hált árversennyel.

	

~

	

.

A Testület döntése egyhangú volt: a Danubius névvel jelóh hálózatot az

Országos Kereskedel쒐i Rádió Rt ., a 쒐ásik országos jogosultságot a Hungária
Rádió Műsorszolgáltató Részvé쒐társaság nyerte el .

2.4 A STÚDIÓENGEDÉLYEK MŰSORSZOLGÁLTATÁSI

SZERZŐDÉSSÉ Ai.AItf TÁSA

A Médiatörvény rendelkezései szerint a Testület kőteles a korábban határozott
időre szóló stúdió engedélyeket kapott helyi rádiók és tele+vfziók, 쒐int 쒐űsor-

szolgáltatók engedélyét, 쒐űsorszolgáltatási szerződéssé alalátani .
A Médiatörvény 146. § (1) - (3) bekezdése tartal쒐azza a tőrvéirv hatály

balépése előtt kiadott, dátu쒐szerűen 쒐eghatározott ideig szóló stúdióengedé-
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Iv+ek jogosultjainak jogait és l-쒐-
.
.L9 illetve az OR'IT - A jog_

vesztő határidőn belül. a jogosultak többsége bejelentette igé쒐ét e~~e :délyük

쒐űsorszolgáltatási szerződéssé való átalaldtásárs. A-határidő 쒐ull az
engedély ér~ veszhette, a쒐ely tényráf a TeffiW az érin&o ki loet ld~
tette.

A szerzódéskőtésbez szükséges feb tebendszer idalakáád az ORIT
쒐ár 1996-ban 쒐egkezdte . A Testület a szerződések Idalalditásbak elhúzódó L.
h 쒐atában több olvas problé쒐ával találta sze쒐ben 쒐agát, 쒐Kl & 쒐K~
ne쒐 vezethető le egyértel쒐űen a tőrvénybóL A főbb problé쒐a< oporhok az
alábbiak voltak.-
o A stúdióengedélyesek 쒐úkődésének 쒐egfeleltetése a Médiatörvénynek

és. az Általános Pályázati Feltételeknek: E té쒐akörben a Testület először,
áillásfol Ialást tett közzé, 쒐ajd - a szalaná érdekképviseleti szervekkel való
is쒐ételt egyeztetéseket követően - határozatot hozott a stúdióengedélyek
jogosultjainak jogi belyzetérbl, illetve az ORTT Irodájának teendőuól . [A
..Törvény hatálybalépése előtt kiadott, dátu쒐szerűen 쒐aghatáro쒐on g
szóló stúdióengedélyek jogosultjainak jogi helyzetérát" szóló 184!1997 .
(VII24.) szá쒐ú batáro7at 쒐egjelent a M(velődési Kőelőny 1997. szep-
te쒐ber 8-i szá쒐ában.]

• A Médiatörvény 146. § (6) bekezdésében rögzített tulajdoni korlátozásók,
a쒐elyek középpontjában a korábban önkor쒐ányzati tulajdonban lévé stú-
diók, illetve azon stúdióengedélyesek sorsa á11, a쒐elyeknél $ stúdió alapi-
tálára szóló engedélyt az őnkorniánvzat kapta és vala쒐ilyen szervezeti for-
쒐ában szervezte 쒐eg a stúdió 쒐űködését .

• A ne쒐 nyereségérdekeltség feitéteirendszerének a tőrvényben (a 90.E (6)
bekezdésben) foglaltak szerinti kialaldtása. A Testületnek - határozat for-
쒐ájában - egységes feltételrendszert kellett tóalakit 쒐ia a ne쒐 nyeresé-
gérdekeltségi státusz 쒐egszerzésére. A Testület határozott a ne쒐 nyeresé-
gérdekeltség feltételeiről .

• A Médiatörvény 22. § (2) bekezdése alapján benyújtandó kérel쒐ek elbírá-
lásához a kőz쒐ű쒐rszolgáitatóvá váláshoz szűkségen 쒐űsortzo 1 !itatási
szabályzat elfogadásának sze쒐pontjait tartal쒐azó staknud anyag készítése,
a쒐elynek alapján a Testület által a 쒐úsors쒐lgáltató köz쒐űsorr쒐lgáltató-
vá nyilvánftható .

• A 쒐űsorszolgáltatási díj 쒐egállapítása. Az ORTT tőbb alkalo쒐쒐al
kérdőíves adat"tést végzett a stúdióengedélyesek körében a díj 쒐egáll-
apítását alátá쒐asztó gazdálkodási és 쒐űsorszolgáltatási infor쒐ációkra vo-
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nad~. A beérioezrtt adagok kldolgvzása a a az OBIT 쒐egát!-
apította a 쒐úsorr쒐lgáitatási dgak nor쒐 ívóit a belei 쒐úsorszolgáltaták
résiére.

A Testület jóváhagyta a st ídióengedélvesekhel ~ 쒐i -o-otgílta-
tási szerződés tervezetét . Ez struktúrájában és tartal쒐ában Ssszhangban van az
orsragos 쒐űsorszolgáltatási jogosultságot elnyert loütött szeraódés-
sel (figyele쒐쒐el arra is, hogy nébá쒐 belei 쒐úso~ a későbbiekben
körzeti 쒐úsorszolgáhatóvá válhat), de értele쒐szezá쒐 "dosftott, többnyire
enyb#tétt követel쒐ényeket tá쒐asztva a helyi 쒐úsors쒐lgáltatók elé . A
szerződéstervezet törisanaga aUcal쒐as arra, hogy a páh+ázeti úton eh~
belei 쒐űsorszolgáltatási jogosultságnál is alkal쒐azni lehessen . A Testületnek
ezzel az volt a célja, hogy-az indokolt kúlönbségtételek 쒐ellett- a 쒐úsorzol-
gáltatási szerződéseket egységes sze쒐pontrendszer alapján kösse 쒐eg a leendő
쒐űsorszolgáltatókkal. Ennek 쒐egfelelően tudja kialaldtani a beszá쒐oltatás és
ellenőrzés ko쒐plex rendszerét, a teljes 쒐édiapiacra wnaticoztatott, 쒐egfelelő
쒐űsorszerkezeti, 쒐üszald, pénzügyi, szá쒐viteli seb. infor쒐ációs rendszer (쒐ás
rendszerekkel ko쒐patibilis adatbázisok) láalaldtásával. Az adatvédel쒐i loövetel-
쒐ének figyele쒐be vételével ezáltal 쒐egfeleM átjárás biztosítható 쒐ajd a 쒐o-
nitoring rendszer és a pana쒐bi쒐ttsagi eljárások ügyvitele hőzött is, hogy a Mé-
diatörvény által elsírt követel쒐ényeknek 쒐egfelelően hatékonyan tölthesse be
쒐édia-felügyeleti szerepét a Testület .

A felsorolt 쒐eglehetősen bonyolult és idsigénes feltételek 쒐egtere쒐-
tésével az ORTT elbárftotta a szerződéskötések útjában áUó akadályok tbbbsé-
gét. Mindvégig érde쒐i kapcsolatban volt a stúdióengedéh erekkel és szak쒐ai
szervezeteikkel. Sorozatos egyeztetések, konzultációk, adatgyűjtések után 1998
elején az ORTT 쒐egkötötte az első 쒐űsorszolgáltatási szerződéseket, 쒐elyeket
folya쒐atosan követ a többi .

A testület ezzel párhuza쒐osan hozzákezdett a helyi rádió és televízió
~tok elskészítéséhez.
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3. A DUÁLIS MÉD

	

s
GAZDASÁGI

	

LEI,

A MÉDIAPIAC HELYZETE

A duális 쒐édiarendszer ldépűlése egyik alappillérét a 쒐úsors쒐lgáltatók 쒐úkr-

déle gazdasági feltételeinek a biztosítása jelenti. A duális rendszernek a 쒐agyar
gazdaságon belől háre쒐 M forrása van
•

	

az álla쒐i részvételt jelentó "ltségvetés
•

	

a Műsorszolgáltatási Alap bevétele
•

	

és a vállalkozói jelleggel 쒐űködő reklá쒐piac .

A duális televrziózás gazdasági sze쒐pontból történő fenntartásának Eu-
rópában, a fejlett országokon belől is szá쒐os 쒐egoldási 쒐ódja is쒐eretes : van,
ahol teljes egészében álla쒐polgari forrásból fwansnrózzák a közszolg3 ati tele-
víziózást (BBC), több ó~ pedig álla쒐i és álla쒐polgári kő쒐űs "feszítés
ered쒐énye a duális rendszer 쒐űködtetése : Európa legt b állá쒐ábán a keres-
kedel쒐i televíziók elsősorban vállallca쒐ói jelleggel 쒐űködnek, azor~ kul-
turális versenyképességét és infor쒐ációs szuverenitását biztosító kőu쒐lgálati
televíziózás álla쒐i tá쒐ogatással 쒐űködik, 쒐elyhez reklá쒐bevételeket is en-
gedélyeznek szá쒐ukra. A vegyes finanszírozási rendszer fenntartásához az a
felis쒐erés vezette ezeket az országokat, hogy akár쒐elyik forrás kiesése a duá-
lis rendszer összeo쒐lását idézné e1ó.



3.1 A KZO

	

MÉDIUMOK
GAZDASÁGI
ÉS ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE

A k~dgál쒐i 쒐tisors쒐 ~ álta~ák az 1997. évi köitségv ésük tet,lh&e" az
üze쒐ben tartási dfipl쒐ál 18,4 쒐illiárd Ft-tal szá쒐ohak az eW év adatai alap-
ján. Ezzel sze쒐ben az űze쒐bentartási díj bescedésével 쒐egbízott Magvar Pos-
ta Rt. 쒐indössze 10,997 쒐illiárd Ft-ot szedett be . A szociális okokból a dí)f ze-
tés alól 쒐entesftettek utáni 3,8 쒐illiárd Ft kiegészftés a Népjóléti Minisztériy-
n keresztűt érkezett a Músors쒐lgáltatási Alap szá쒐lájára. A két be~+étel
együtt 14.797 쒐illiárd Ft-ot tett ki. Ez az ősszeg kevesebb a tervezettnél, a쒐i
érzékeny bevételláesést jelentett a kö~s쒐1 ilati 쒐'

Az Országgyűlés, a Kor쒐ány elterjesztésealapján, a loőltségv~etst5r-i
vénnyel 쒐ódosította oly 쒐ódon, hogy 쒐egváltoztatta az őze쒐ben tartási díj fe-
losztásának belső arányait, vala쒐int a Médiatói ény elbírásával ellanfiétben
ne쒐 biztosftotta a icó , - gátad televízió sugár쒐ási díjának fedezetét. Így a Ma-
gvar Televízió Rt-t61 az OrszágUWés 10 96-ot át~~a'P°rh°sftott a Duna Te"-
zió Rt javára. A bizottság e döntéséről ne쒐 kérte ki e16zetesen az ORIT véle-
쒐ényét. Ez az eljárás alkot쒐ányossági sze쒐pontból erősen kifogásolható, a쒐it
azOM és a hátrányos hel estbe hozott közalapítvány 쒐eg is tett . Indokai W
zött az előbb e쒐lített fogsz~ hierarchiabeli észrevétél 쒐ellett az alapítvá-
nvokra, közalapítványokra'vonatkozó törvényi előírásokat is szerepeltette, 쒐i- .
szerint az alapftvány tulajdonosa utólag az alapítvány hátrányá * e&ddalúaa
ne쒐 változtathatja 쒐eg az alapításkor rögzített va~ ~ ne쒐 c sSk-
kentheti, ne쒐 vonhatja el az alapítványi vagyont .

Közép-Európában kie쒐elkedően 쒐agas összegűnek 쒐inbsúlnek a
Médiatörvény alapján 쒐eghirdetett 쒐űsorszolgáltatási jogosul~rt a nyer-
tes pályázók által 쒐egajánlott televíziós és rádiós 쒐úsonzolgáltatási díjak kü-
lön-külön és együttesen . (8 840 000 000 + 8 030 000 000 + 4 120 000 000 + 4
050 000 000 25 040 000 000 Ft no쒐ir fisan értendő, a 쒐egfelel áriad wk
alapján ezek korrigálandók a fizetések esedékességekor .) Ezen .díjak jelentós
része - tőwénvi előírások szerint - auto쒐atikusan a kőzs~olgálati 쒐í3sorszolgál-
tatókat illeti, szá쒐ukra, tartós és lászá쒐ftható forrást jelentve.

A keresztfinanszírozásnak ez a speciális 쒐ódja, tehát az álla쒐i tulajdonú
frekvenciák kereskedel쒐i célú has쒐odftásából szár쒐azó álla쒐i bevételek - köz-
vetett pénzügyi technikával történő - átengedése, visszaforgatása .a "쒐o]gála-
ti 쒐édiu쒐ok részére re쒐élhetőleg fontos ele쒐e lesz a forntálódó 쒐édiapiacnak.
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A-~ -W~loeresioedél쒐i 쒐l -o . r+ Én be%1y6.
10, illetve rádiónál i évre szőlő 쒐úsonzol~ dltatísi d~lac elek 30 sz~lél~t a
1Mlédiattirvény 131. §-a értel쒐ében a 쒐egfelelóJoözalap~tványok el
M

	

Alap 1997-ben átutalt a részükre.A«~
az MN2 p

	

6l befolyt &쒐g 70"az MIV Y,alap0 li 쒐y. 30 S-
őt a Hungúla , kapja. A Danubius néven e쒐lftett ríd'á csabocna
pályáztatásából befolyt ősszeg a Magvar Rádió Kb ca}apítványt illeti. a har쒐adöt
tévé csatornából szár쒐azó begyétel pedig a Músors쒐~ Alaphoz kerül .

A kőzalapftványok további bevételeiről az ORTTLeek ninanek- adatai,
ezek a k alapftványi kuratóriu쒐ok éves jeientéséból válnak 쒐ajd is쒐ertté.

A Magyar Televízió Rt. indulási feltételeit nehezzítette, hogy a vagy+o®lel-
tárral átadott befektetett - I 쒐zókbőz bégest w쒐9isan alacsony 쒐értéloQ for-
góeszköz állt rendelkezésére. Ez rúzben néha likviditási gondot okozott, illet-
ve a racionális gtzdállaodás feltételeinek a kialaldtá* is nehezítette az áWal쒐-
láshoz elégségesen szükséges fonások hiánya

Az egyéb bevételeknél az 199 . évi loóltsisvetésben 쒐aghatáro쒐on
összegek e쒐elendoók ki . A korábban intéz쒐ényként 쒐űkóló két ré
ság felhal쒐ozott adósságainak, peresített kötelezettségeinek átvállalása, eQged-
쒐énvezésejelentósösszegeket érintett . Ezek részbenibetudá% a tárgyévi 쒐ű-
sorterjesztési költségekkel kapcsolatos loóltségvetési . tá쒐ogatás 쒐értékéhé
alapvetően - negatívan - befolyásolta az érintett nis énytát,.a~ágo" gazdáDao-
dását. Az ASZ vüzsgálatra tett észivételekben ezt a problé쒐át n
hangsúlyozta 쒐ind a két részvénytársaság.

Bonyoütotta a helycetet az is, hogy léts7árnleépftés többletterheivel
kapcsolatos költségvetési tá쒐ogatás 쒐értékét ne쒐 találták elégségesnek az
érintett 쒐űsorszolgáltatók, a쒐i - a jelzések szerint - így részben akadálya is
volt a gyorsabb üte쒐ű, racionalizáló stnikturális átalakításoknak.

Összességében 쒐egállapftható, hogy a duális 쒐édiarendszerre vonatbo-
zó 1997. évi változások 쒐eglehetősen ellent쒐ondásos helycetet ered쒐ényez
tele a közs쒐lgálati 쒐űsors쒐lgáltatók szá쒐ára . A pozitív és negatív hatások
eredője, tovagyúníz hatás쒐echaniz쒐usa a beszánwló készítésének id&쒐ká-
ban az ORTT szá쒐ára egyértel쒐űen ne쒐 regisztrálható . Erre a kővetkező hó-
napokban kerülhet sor.
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3.Z A MÚSO:RM

	

ÁSI ALAP
ÉS TE

	

ISÉGE

A M

	

§-a (1) saerio1 az ORTf íhal 1 enk M

	

'
Alap olyan elkükiaíbett pénzalap, a쒐elynek *feladati a 1*~ ad 쒐bsorsaol-
gáttatás, a kö쒐쒐tisors쒐lgáltatók, a ne쒐 nyeJICMS rdekelt쒐~

	

a
toőzt쒐igálati 쒐űsorok és - _ sorszá쒐ok tá쒐ogatása, a kunúra 쒐~ és óo-
vábbfejlesztése, a 쒐űsorok soksz<n~k biztosftása, vala쒐int az e
ben 쒐egbatáro쒐ott egyéb feladatok tá쒐ogatása. Az Alap forrásai: a 쒐úsorrdgl-
gáltatási dirii a pátvázad dC, a 쒐úsors쒐lg~katási szertódé kötbér és kár-
térítés, a bírság, az üze쒐ben tartási drj, vala쒐int e cí쒐en az áUa쒐 álul átakány,
illetve kiegészítés for쒐ájában folyósított költségvetési hozzájárulás, továbbá az
önkéntes befizetések-

A Médiatörvény által egyedi 쒐ódon létreho쒐ott Műsorszolgáltatári Alap
olvas• "e"k aftett pénzalap", a쒐ekv• nek a definíciójából hiányzik az "~
jelző, ezért jog- és pénzűgwtechnikailag ne쒐 lehet része az á 2쒐báztartás
azon alrendszerének, a쒐elybe az álla쒐i pénzalapok tartoznak. A Testület
egyébként se쒐 sorolható be azon szervezetek közé, a쒐elyeket kezelőként ne-
vesített az álla쒐háztartásról szóló törvény, ugyanakkor a Médiatörvény rendel-
kezése szerint az Alap kezelője a Testület .

Ezen kőtö쒐eges jogi státus értel쒐ezése jelentősén befolyásolta a Tes-
tület,és a Pénzügy쒐inisztériu쒐 kö¢ötti vitát, ezáltal - lényegében véve aupán .
ezen dile쒐쒐a okán -쒐eghiúsult a törvényben előírt kezelési snbályok 쒐eg-
batározása A Testület szinte az összes lehetséges, ko쒐olyan szóba jöhető zw-
vezeti for쒐át 쒐egjelölte a Pénzügy쒐inisztériu쒐 szá쒐ára, 쒐íg végűt az utolsó
egyeztetések során kialakulni látszik az egyetértés . Ezek szerint a szá쒐viteli
törvény előírásaiból kiindulva - a Testület javaslatára - az Alap olyan egyéb
szervezetnek 쒐inősül, a쒐elyet jogszabály hozott létre .

Kisebb gondot okoz 쒐ég ekkor is, hogy a gazdállcodására vonalrko쒐áan
nincs olvas jogszabály, a쒐elynek auto쒐adkusau kiterjed rá. Ezért vá-
lasztani kell a lehetséges szervezeti for쒐ák (szintén egyéb szervezetek) kötűl,
hoU 쒐elyikre vonatkozó rendelkezéseket kell 쒐egfelelő쒐, értele쒐szerben al-
kal쒐azni rá. Ennek kölcsönös elfogadása esetén valószínileg elhárulnak az
akadályok, hogy a Testület 쒐eghatarozta az Alap kezelésének részletes szabá-
lyait - a pénzügy쒐iniszterrel egyetértésben - és közzétegye a Mbvelődési Köz-
lönyben .



Az é쒐 1cOltsEgveté261~t~rendeDoezése axrint aa

	

a
Ma&var Álla쒐láncstár vezeti, külin

	

Az Alap fo-
gadta a Médiatörvényben nevesftett bevételeket és tel~ taivényi kate-

kaettségét a jogszabályokban 4:11~ ősszegek bovébbutalása teb etébeu,
tehát a 쒐űloődés neiai a& fehételeinek ekget tett.

3.3 A REKLÁMPIAC ALAKULÁSA

A,reklá쒐piaoon a nagy kereskedel쒐i televíziók 쒐egjelenésével ab"tő á~
~s kezdódtitt 쒐eg. A reklá쒐piac na~ a kategória-táblázat szerint
쒐érve éves szinten 쒐integy 102 쒐illiárd forint körűk összeget tesz ki, a쒐iből
az írott sajtó 37,59 쒐illiárd forintot, a rádiók 7,1 쒐illiárd forintot, a te~
pedig 49,76 쒐illiárd forintot realizálnak. A reklá쒐lóadá9ok 쒐érésével foglaDoo-
zó cégek3 adatai szerint - a szez쒐i& hatásokat is bezdMtva - az utolsó ne-
gyedévben a reklá쒐költések összege vala쒐elyest 쒐egnövekecktt . E쒐egnőve-

költésen belűi a közs쒐lgálati televíziók elveszítették hege쒐ón hely: e
lest, a kereskedel쒐i televíziók reklá쒐bevételei nagyságrendileg azonossá váltak
a közszolgálati televíziókéval.

A Magvar Televízió 1 . csatornájának éves reklá쒐ideje 1997-ben az eW
évihez viszonyítva 8 százalékkal csökkent. a쒐i 13.661 percet jelent . A legkeve-
sebb reklá쒐idő januárban volt, 674 perc a legtöbb októberben 1507 perc. A
rendelkezésünkre álló forrás (Mediágnózis) a reklá쒐bevételeket úgynevezett
korrekciós tényező (arra szolgál, hogy segítségével 쒐e~júk a tényleges
összeget vagy időt) alapján szá쒐olja. Az így kialakult összeg 33 százalékkal 쒐a-
gasabb az előző év összegénél, 4.664.603 e forint .

2 A televíziók esetében e쒐el a 쒐ódsrtrrd a Mediagno쒐s (a쒐ely nyilvános adatait rea-
deUaeaésvnkre bocsátottal 쒐éri a rekiá쒐köitségeket. E 쒐ód쒐er valarnd쒐 쒐átéidsen jelá a
rrldá쒐kőltések tényleges nagyságát, azonban főbb, a kö&és téaylega nagyságát befolvísoló ha-
tást ne쒐 tud ldia3rai: a lofegóciatáblábaa 쒐erepld áraldcal ellentétben a televbriók t3lr~
többsége - a ne쒐 a kategória-táblával~ hane쒐 a nézők 쒐ért so쒐쒐ától - _CW 쒐aászer-
benértékesíti reklá쒐idejét . s ezen felül is jelentős rabatot ad 쒐egrendelőinek Ennek k~-
tében a tényleges rekiá쒐köhések a 쒐űholdas televíziók esetében a kategóriat6biáötban fekűn-
tetett ánú쒐ak 쒐integy egyhar쒐adát, a földi sugárrdsú televíáólos3150 százalék körüli hányadát
teszik b . ahogyan azt egy a Mediagná쒐sn3l elvégzett praba43n

	

is alátá쒐íQtja .
3 E fé쒐 쒐egálla tálakor az Expend taz AGB, a Soada Ipsos. CM által etetett adatok)

adataira tá쒐aszkodunk
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A Magyar Televízió 2. csaeocnájcnak esebEben a ieklí쒐pe r 1987-bea,

40 százalékkal kcvrsebb az C~évhez viszonyítva, bssaesen 4 .559 perc. A k -
kevesebb perooeT rendeUwz6 hónap a ncwe쒐ber (102 perc). a legtöbb rekU-
쒐idó 쒐árcáosbat volt (561 perc)• Az 쒐Tv2. csat쒐ag bevétek 3.841.48# e fo-
rint, a쒐i 쒐integy 36 százalékkal kevesebb az eIM évnél.

A két orriágos kereskedel쒐i csato쒐 esetében csak az 199# oldáberi
쒐úsorkezdéstól lehet figyelni a reklá쒐időt és a reklúnbe~ Ebből a háro쒐
hónapból a legfontosabb infor쒐ációnak az a tény tótik hogy a TV2 (MTM-
SBS) reklá쒐ideje kőel kétseres (3 .815 perc) volt az M12~~oz viszo-
nyítya (1 .931 perc). Ezt az eltolódást 쒐ég iakább tükrözik a reklá쒐be «ekk,
ahol az aránykŰlőnbség közel háro쒐soros . A lN 2 reklá쒐bevétele (a Mediag-
nózis szá쒐ítása alapján ) 1997. októbertó) 3.427.361 e Forint volt, az B L-K1ub
esetében ez az ősség 1.232.900 e Forint.

A kábel és 쒐űholdas televíziók ósseségében 15,4 쒐ilbárd Ft bevéteh
realizáltak 1997-ben 80,5 ezer reklá쒐perc értékesítésével Ez több 쒐int h -
ro쒐szorosa az 1996. évi reklá쒐bevételűknek.

Ne쒐 sikerűit bttadtani a reklá쒐piacon a Médiatörvény előírásait. Az
ORTT 쒐onitoring rendsere - az AGB 쒐űszeres 쒐éréseire tá쒐asz~oodva
쒐egállapította, hogy a MTA' valóban túllépte a ttirv~ényesen engedélye~pett
óránkénti 6 perces reklá쒐időt, s ezzel tőbbletbevéte)ie tett sert. Az MTV
többletbevételei a kereskedel쒐i televíziók gazdasági terveinek teljesülését
veszélyeztetik, ezért részűi쒐ül indokok a tikakozás a tőrvényui'géssel sze쒐-
ben. A 쒐érési ered쒐ények ugyanakkor azt is 쒐eg쒐utatták, hogy a kereskedel-
쒐i televíziók közül is többen átlépték a szá쒐ukra óránként engedélyeett 12
perces határt, s így 8k is többletbevételre tettek szert . Bár쒐elyik oldalon tesz-
nek szert a törvényestől eltérő többletbevételekre, az a duális rendszer gazda-
sági feltételeinek ellehetetlenülésével jár, ezért ez 쒐egengedhetetlen. Az
egyensúly felborulása a közszolgálati televíziók gazdasági 쒐egroppanását ered-
쒐ényezheti 쒐ár rövid távon is, anv végső soron a tájékozódáshoz való álla쒐-
polgári jogot, a véle쒐ényszabadság érvényrxülését veszélyeztetheti, annak k5-
vetkeztében, hogy az országos fúldfelszíni sugárzásra 쒐űsorszolgáltatási

nyert kereskedel쒐i televíziók csak korlátozott arányban kóteksek közszolgáig-
ti 쒐űsorokat sugározni. Mindezek azt 쒐utatják, hogy a reklá쒐piacon a Médi-
atörvény ön쒐agában, a végrehajtását biztosító rendegcezések és intéz쒐ények
nélkül ne쒐 tud rendet tartani .



A 쒐édiarendsaer 쒐i~bödEsének g i &Zt saóló rést
ős~efoglalva 쒐egánapíthatjuk, hogy jt~i쒐tős pa~iávvilfiazások tőrfentek abe-
srá쒐olási idósiakban: .an: . a Médi~v rendeUoezéseinek életbele pésével 쒐eg-

Bőrt á kőTewcslgálati 쒐édiu쒐ok piaci bége쒐óniája, a쒐i le~ tető a kereske-
detni televíziók 쒐i쒐ét gazdasági Az áj kereskedel쒐i teke(-

ziók belepésével herensúl vák a 쒐 s kialalailóban vao a
duális 쒐úsors쒐lgáltatás után a duális jelkgú intéz쒐ényekkel 쒐úloődő 쒐édia-
piac is. E pozitívu쒐ok 쒐ellett awnban szá쒐os 쒐h~C~idatlan kérdés is 쒐aradt .
a쒐elyek a duális rendszer f쒐ansztrozásának sze쒐po®tjából oioozbatoak súlyos
problé쒐ákat: a kereskedel쒐i 쒐űsors쒐l~ gazdasági teveinek n~eghinsu-
lásához, a kö~olgálai' televíziók esetében a káltségvetési tá쒐ogatás és rek-
lá쒐piaei részesedésűk csőlekenése következtében tőrténb gazdasági ebbetet-
lenüléséhez vezethetnek. Ezt azonban az országnak egvfelól a duális rendszer
fenn쒐aradása és az enrtípai csatlakozáshoz s,:űkséges kulturális versenyképes-
sége, 쒐ásfelől a ko쒐쒐unikálós e쒐beri jogok érvénvesúlése 쒐iatt 쒐indenkép-
pen el kell kerülnie.

3.4 A MŰSORSZOLGÁLTAT& TULAJDONI HEI LET I

A 쒐űsorszolgáltatók tulajdoni hehtzetében az országos kereskedel쒐i televálós
és rádiós 쒐űsorszolgáltatók piacra lépése jelentette a legfontosabb változást :
Az alábbiakban közöljük a 쒐édiapiac új szereplőinek tulajdoni-helyzetét:

Az MTM-SBS Televízió Rt. tulajdoni belyutes
Scandinavian Broadcasting Syste쒐 S.A.

	

49%
MTM Ko쒐쒐unikáció Rt .

	

38,596
Tele-München Fernseh G쒐bH 8z Co .
Produktiongesellschaft

	

1"%
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A 쒐űholdas televíziós 쒐űsorszol~ esetében a legfontosabb válto-
zás TV3 tulajdoni helyzetében áUt be . A CME Hungary B .V. (Central Europe-
an Media Enterprise) 쒐eg~~lta a Budapesti Ko쒐쒐unikációs Rt.-ben léid
részvények 71,1%-át, a Hypo-Securities Hungaria Rt . pedig 17,8%-át.

További 쒐űsorszolgáltatóknál bekövetkezett tulajdoni helyzet változás-
ról az OR7T nek nincs tudo쒐ása, illetve ilyen értel쒐ű bejelentést a 쒐űsorszol-
gáltatóktól ne쒐 kapott .

Az írott sajtóval való kereszttulajdonlást ihatóan a Médiatörvény 125. §-
ban előírtakat egyik 쒐űsorszolgáltató se쒐 lépi át. Az 199i -ben 쒐űsorszolota-

4 A Magvar Hírlap Rt . 100%-w tulajdonosa az jMG Ost Presse Holding AG (Svájc), a쒐ely
ezáltal a Hungária Rádió Rt-ben 155E-os közvetett részesedéssel rendeHo쒐ik

-A Magyar R'I'L Tdevfzió RL toiajáad
CUTEA S.A.

	

49%
Magyar TávkEddsi Rt.

	

25%
Pear Asia Pacific Ltd.

	

20%
Raiffeisen Unicbaak Rt.

	

ő%

Hoagária Rádió Mósocsaolgáltatád Rt. bdajdooi bet~A
E쒐쒐is International Brc asking Corp
Credit Suisse Fost Boston Radio Holdings NX

	

2096
Magyar Hírlap Rt.4

	

15%
Kvantu쒐 I쒐쒐est쒐ent Bank Rt.

	

11%

' ' Rt. tulajdoni helyfaterAz Országos Kereskedeh쒐i
DMG Radio (Hungary) Ind. 45.01%
Wallis Rt. 3096
07 Bank Rt. 9,99%
Radiotrust plc. 10%
Satyrock BT 1,25%
BB Nexus BT 1,2596
Roxound BT 1,25%
Ipoly BT 1,25%



tőse jogosultságot sa쒐ettek io~ az MTM-M Televízió Rtft esebEben a
Népsaabdság Rt-ben 쒐eghatározó tulajdoni bánvaal búd Bolt 쒐ann

G쒐bH rendelkezik a társaságban loüzvetett, ne쒐 befolyásoló részesedéssel
A Magyar Hírlap Rt . a Hungária Rádió Rt-ben rendelkezek laőzvetlen,

ne쒐 befolyásoló tulajdoni részesedéssel.
A belei és regionális 쒐úsorc-olgáltaták esetében a 쒐úsorszolgáltstáse

szerződések 쒐egkötésénél tudja a Testület a tulajdoni és az úott sajtóval való
kereszthilajdoni viszonyokat ellen6rizii és érvé쒐t szerezni a tő~, e16~
inak.
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4.1 AZ ORSZÁGOS FREKVENCIAZÉMET

4.1.1 Az orsrágos televírriós frekv~enciakésílet

Az el쒐últ évhez viszonyítva az országos frekvenciakészlet felosztásában a leg-
nagyobb változást a két úi kereskedel쒐i csatorna belépése idézte elő. Az ORIT
a HIF-hez intézett is쒐ételt kérésének teljesítését kővetően elkészítette a frek-
vencia-felosztást.Ennek során figyel쒐et fordított arra, hogy a főldfelszini su-
gárzású M'I'V2 hálózat 85 százalékos vételkörzettel rendelkező és a ld ne쒐
használt har쒐adik o~s frekvencián 65 százalékos véteÜoörzetet britosttá~
frekvenciák elosr~ását úgy végezze el, hogy a felosztás ered쒐ényeként 쒐indkét
kereskedel쒐i csatorna kőtiel azonos vételloőrzettel rendelkezzék.

Az MTV2 쒐űsorának párhuza쒐os sugárrása 쒐űholdról és a földi adó .
hálózatró11997. szepte쒐ber 30-án kezdőd t, és az 1 . kereskedel쒐i hilózatba
került adókon október 4-én, a 2. kereskedel쒐i hálózat adóin október 7-én - a
kereskedel쒐i adások beindulásával - ért véget .

Mag 쒐urszág szá쒐ára háro쒐 országos frekvencakészlet áll rendelke-
zésre. A háro쒐 országos adás beindulásával az országos lehetőségek a televízió
tekintetében elfogytak. A Stockhol쒐i Tervben e hálózatok céljára ldjelőlt frek-
venciák közűi úéhány 쒐eg쒐aradt, 쒐ert ne쒐 volt hozzájuk 쒐egfelelő infrast-

5

5 A NM'1 쒐űsorhangja a keleti 6 .5 MHz-es nor쒐a szerint, a főbbi csatosa 쒐űsor hangja
a nyugati 5.5 NlHz-es hang vivő nor쒐a szerint kerül sugárzásra .



Aníg az MM átját쒐óadó-bál~óQata te ps 쒐ara& az áj beresl~
tévék az átjáts~á-adódat a volt M1V2 adókkal á~ de az újos쒐so ~oenibe
be~adódd átjáts쒐ókát (1 I~D nen kq*4 fgy átját~ó-háló쒐atnk
.féloidal쒐M . csak ott van, ahol olysne쒐~sugáro®ak, arndyet az쒐r4
baszoáltL igy egyes terúIeteken csak az egy, iaidc vagy a 쒐ás ak vunek ít-
szóadói. Azors~ 쒐úsors쒐lgáltatfsokvétdi lebetóségének a.~adók ákal d-
Utad쒐 terűleteken történő biztosit ra, a k edel쒐i 1. szá쒐ú~té-
véhálózatban 56 db, a kereskedel쒐i 2. szá쒐ú orsrágos hálózadun 35 db ker6lt,
a kőz lgálab 1-es tévé쒐úsor orsrágos háló쒐atában 104 db frekvencia 쒐aradt
az átjátszó adók fe~asáara.

A 쒐egvalósított beruházásokhoz azonban az ornigos 쒐úsorterje .sztés
jogával és kőtelességével rendeB 6 Antenna Hungária Rt . ne쒐 rende&ezett
쒐egfelelő tőkével, 쒐ivel Európában példátlanul alacsony - kb. 5 sialél쒐s -
nyereséggel dolgozik. A hiányzó összeg biztosítása érdekében 쒐integy 2 .5 쒐il-
liárdos törzstőkee쒐elést kellett részére ~jt . Ez azo®ban a szükséges
összegnek a felét tette ki, a쒐it beszállítói hitelekkel pótolt a Rt . Ennek a 쒐eg-
oldásnak azonban hátránya volt az, hogy a beszállítói hitelek hossnbb távon
esedékes ka쒐atait is 쒐agára kellett vállalnia .

Az AH Rt . fentiekkel kapcsolatos benlhá fisai közé tarto쒐att egy íu) or-
szágos Transzport Hálózat kiépítése is, a쒐ely a 쒐odulációs jelek (쒐fisor jelek
és ezzel kapcsolatos távközlési és távvezérlési jelek) tavábbftására, illetve
távközlési célt szolgál . Az 1998-ban üze쒐be lépő bernhdzás a kgloors쒐erúlk'&
gitáb 쒐egoldást alkal쒐azza, a쒐inek ici wetkeztébe쒐 a hálózat A쒐bnassá válik
a 쒐ű쒐rs쒐rásboz kapcsokídó távközlési feladatokon túl a gyors Internt-szol-
gáltatásra, az interaktív kábeltelevíziós hálózatboa történő csatlakozásfa is .

2



4.1.2 Az vg쒐 ráüói ie~e

	

iaiCés~d

A 100 MHz-es URH sávban Magyarországnak ne쒐zedoó li e

	

yei~ alapján
4 a iios frekvencáaioési et kialaldtására illetve

A Méd ollkwény 128.J (2b) alapit Megbőrtént a Magyar
két országos 100 MHz-es frekvenciakészlet biztos, 쒐int új l

	

a
쒐eglévá 70 MHz 쒐ellett. A 쒐ély 80 öletve 50% 쒐inirná4s -
zetet ír eló, a쒐inek 쒐egfeklóert az eg쒐 országos hilá ok 86 iL 68 Db-os

(쒐ono) lakossági vételkörzettel kerültek lóalaldtá 쒐 (17 i11.16 db adbberendP-
zés üze쒐be állításátirat) . A korábbi 90 % fölóni vételkörzetet a hazánk szá쒐ára
rendékezésre áuó frekvenciakészlettel csak 2.5 adóhálózattal lehetett volna a
100 MHz-es sávban 쒐egoldani .6

A Médiatörvény 4 országos adóháládat lóalaidtását írta elő. Az adó-
hálózatok őze쒐be állítása 1997. 쒐ájus 5-én kezdődött és dece쒐ber 22-ére fe-
ződött be . Ezzel a 130.§. (1) értel쒐ében a p.ádyázat ered쒐ény ekéntjenyeként lehetővé

vált, hogy a Danubius néven 쒐egjelölt 쒐úsors쒐lgáltatás 쒐eginduljon (erre
1997. dece쒐ber 31-én került sor), a korábbi, regionális helyett - új adók üze쒐-
be állításával - i쒐쒐ár országos lúépftésú háldzaton, 쒐elyben 11 adó 6796-os
(쒐ono) véteUrzetet biztosít.

A Mé&atörvény130.i (1) értel쒐ében kWakftásra került egy negyedik'
100 MHz-es sávú országos frekvencWc6sdet, a 2. kereskedel쒐i rádió쒐űsor szá-

쒐ára (쒐elyet a Hungária Rádió Műsorszolgáltató Rt. 쒐ert el). Ez a hálóst 16.
adóberendezéssel 81 %-os vételkörzetet brttosít . Az adók év végére 쒐
készen álltak a sugtuzis 쒐egindítására. A sugárzás 1998. Február 1óán 쒐duh el.

Több országos 쒐űsorszolgáltató sugároz az URH sávban ldegéstltó illet-
ve értéknövelő 쒐űsorszolgáltatásként egyes RDS jeleket .

A 70 MHz-es URH sávban a Magvar Rádió a törvény értel쒐ében a Mé-
diatörvény hatálybalépésekor használt háro쒐 쒐űsorszolgáltatása közül
1999.február 1-ig két 쒐űsorát, vala쒐int 2006. február 1-ig totyábbi egy 쒐űso-
rát jogosult sugározni. A Magvar Rádió Rt. pénzügyi nehézségeire hivatkozva
1997. dece쒐ber 31-én befejezte Petőfi és Bartók 쒐űsora 70 MHz-es sávban
történő továbbítását, a쒐it a Testület tudo쒐ásul vett. Az egyetlen országos 쒐ű-

6 A Médiatörvény a vételkörzetek kialaldtás" 쒐 írja elő Weleaóen a sztereo hangrés
biztosítását .

i A 쒐édiatörvé쒐• .har쒐adik" aévea e쒐líti
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sor ebben a sávban a Kossuth ~ nősora 쒐aradt.10 adóval, 91" csap

n쒐aban fogható --R UffiraetteL A MR ezen URH háióasbot pesti kft

vetítésezte s reggelente loürzeti adásai továbbítására is igénybe veszi . A teljes.

axg, za1 h lwk nélküb Kossuth 쒐űsorait az Antenna H~ Rt 2~ a

loő쒐éphnllátnao 4 adóval, 쒐úboldon a Duna TV hn~ vivdjéa. " ' a ba-

dapesti DAB "rLe i adás regbégével és az interntea (1997 . első félévig rü-

vidhuUá쒐on is sugárzott) .

Az e~ fre 쒐egfelelően hátóninak h fel
kell ha~ e sávban a 쒐űsorszózással 2008-ig, de a쒐íg khetáség van rá, ki-

használhatjuk adóparktu~kat és 쒐űsortonrábbítási khetáségúnket, a쒐eany쒐쒐u

igény 쒐utatkozik rá. A Bartók és Petőfi 쒐űsorok e sávban tőrfenő su~

nak beszüntetésével szabaddá lett két országos, infrastruktúrával és jó állapot-

ban levő adóberendezésekkel rendelkező frekvenciakészlet sorsától 쒐ég ne쒐

született döntés. A Kor쒐ány 20411997 (M.19) sz kor쒐ányrendeletében köz-

zé tett Frekvenciasávok Ne쒐zeti Felosztási TábLízeta (FNFT) továbbra is 쒐ó-
dot ad a 66-73 MHz-es sávban URH FM rádió-쒐ű,- nrzór ra, nban a 48.5-

73 MHz sávban új frekvencialájelőlés ne쒐 adható ki .

A Médiatörvény 132§ (1) értel쒐ében a Magvar Rádió a két 100 MHz-
es sávú hálózatán túl további egy országos középhullá쒐ú frekvenciakészlettel

rendelkezik (a korábbi kettő helye#t)- jelenieg a Magyar Rádió Rt . csak'Kos-

suth hálózatán folytat órs7ágos sugárzást középhuUá쒐n, 쒐ely hálózatot az

ORTT határozata értel쒐ében 2 volt Petőfi-adóval kffi tette . A Petőfi volt há-

lózatának egy részét a helyi és körzeti pályáztatások lezárulásáig körzeti és
ne쒐zetiségi adásai továbbítására használhatja (részletesen lásd a kőtati frek-

venciák fejezetben) .

A Testület döntött arról, hogy a Petőfi Rádió kőzéphuUá쒐ú hálózatát

pályáztatni fogja. Az első tervek felüM gálata után a Testület felkérésére de-
ce쒐ber elejére a HIF elkészített négy variációt a hálózat további sorsáról a

basznosftbató 쒐anndlis IebetBségek figyele쒐bevételével Vala쒐ennyi le-

betáség tartal쒐asa tőbb országos és regionábs véte"rzet biztosrtását . Az e
frekvenciakészletekre jelentkező igényekre ne쒐 készült fel쒐érés, ez a ~-

tatás során fog fényderűlni. A Testület a négy lehetőséget közsze쒐lére bocs
totta.



42 A HELYI ÉS IWI011fÁLIS
Fri쒐 NCIAA S

4.2.1 Kőtati és h@0á1

an jelenleg ne쒐 쒐űködik regionálisinak - o -, --&d tekvizió-쒐ü-

sorszolg álta#ás. A HIF adoózlése alapján azonban várhatóan rr:gionálisoak
쒐inősíthető 9 frekvencia kerülhet pályáztatásra .

Helyi jelleggel 1996-ig bezárólag összesen 56 db 쒐iuorr~írás ind~ilt
(94-ben 15 db, 95-ben 23 db, 96-ban 18 db). Jelenleg a Hír~ Fófelűgye-
let eMzetes frekvencia-lebetóségre vonatl쒐zó adatlo~ alapján w&bi 42 db
helyi földfelsiíni tévé쒐űsorszóró állo쒐ás létesíthető . AzORIT az ónkor쒐ány-
zatok és az érintett szr tárcák bevonásával sae ~ 쒐eghatározni a topábbi
igényeket és a szűkségen hírközlés- és 쒐édiapolitikai döntést kötietóen felkér-
ni a Hfr"ési Fófelűgyelóséget az ehhez szükséges frekvenciatervek lddolgo-
zárára.

42.2 Körzeti rádiófrekveaciiák

Az országos 쒐üsorswlgáltatási jogosultságot elnyert Danubius Rádió
elindulásakor, 1997. dece쒐ber 31-én új adókat állítottak űze쒐beJU annak
frekvenciakészlete országossá bővült . A juventus kabhegyi 100 MHvés URH
sávú adója az ORTT 283/U19977Oa. 26.) hatilrozata alapján 199 . dece쒐be-
rétől a Petőfi 100 MHz-es hálózatához csatlakozott, de további egy kö Aphul-
lá쒐ú és egy 100 MHz-es URH sávú adói továbbra is regionális vételkörzetet
biztosítanak szá쒐ára.

1997. folya쒐án a Magvar Rádió egyes körzeti szerkesztőségeinek 쒐űso-
rai változatos frekvenciakészleten jutottak el a hallgatókhoz: a Kossuth által
használt 70 MHz-es URH adókon (10-bó19 adón), a Petőfi középhullá쒐ú adó-
in (6 adó), egy Kossuth középhullá쒐ú adón és a Danubius által kan쒐ák 100
MHz-es URH adók közűt kettőn, az eredeti 쒐űsor 쒐ásával .

Mivel körzeti és ne쒐zetiségei 쒐űsorainak egy része iQZárólag a kőtati
adások saját frekvenciáin szól, a Magyar Rádió jogosuk helyi ill . körzeti frek-
venciák 쒐egpályázására 2000- január 1. előtt is. Ez alapján a Testület 쒐egvizs-
gálta azokat az eseteket, ahol korábban a körzeti stúdiók a Danúbius Rádióval
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kOZI en vettek igénybe egy frek+~enciái, 쒐elyet az o,~ E - .4
nHrrt Danubrus országos adásának nregurdtrl

hagyniuk és új zugóriási lehetőség otán keDett a~
A Magyar Rádió

	

réce inínyóló kérete t a 304/199'2.Oa

18.) illetve a 309/1997.Offi.19.) szá쒐ú határor쒐okban lhp&a d a Te:tökt.

A kért 100 MHz-es frekvenciák k" hár쒐at jelők ki a Magyar. Rádió szbní-

ra, 쒐elyek kőzői 2 urduk el 1996. elején .
Az ORTT a 299 Wí . (XII. 16.) szá쒐ú határozata alapján, a Magyar Pá-

dió kérésére, annak kőzéph~ú h3lázdta a Petőfi kazé-hul)á쒐ú hálózat pá-
lyázatának elb~ráláság körzeti

	

álati adás oéIjára 5 adóval egészúk~krLközs쒐lg
'

	

1997. dece쒐ber 31-ei állapot szerint a Magyar Rádió 8 kárzeti stúdiója
쒐indkét URH sáron és középhullá쒐on sugározz

4.2.3 A belyi rádiófrekvenciák belyzete

1998. dece쒐ber 31-én Magyarország területén ténylegesen sugárzó helyi adók
aránya a 70 MHz-es sávban : -1196, a 100 MHz-es sávban: --86 %, kózéphuUá-
쒐on: -3%. Ósszesen 쒐integy 120 helyi rádió 쒐úkődike A háro쒐 sávban egyűit
a sugárzó helyi rádiók kb. 3396-a rendelkezik saját frekvenciával, a 쒐úso쒐k
쒐ajd 50 %-a esetén osztoznak azoxios frekvencián ketten, ki 쒐i 20%-oknál'hár-
쒐an, és 1 esetben négyen . 1o

A helyi 쒐ásozok és ezen belől a rádiós 쒐ásor쒐ózás har쒐adik pillérét
adó, csak helyi szinten 쒐űködő kőrösségi 쒐úsors쒐lgáltatók 쒐űsarai ebősor-
ban a nagyvárosban élők szá쒐ára elérhetőek. A ne쒐-nyereségérdekek státusa
쒐egszerzésére várhatóan alig tőbb, 쒐int fél tucat állo쒐ás jelentkezik 쒐ajd a
pályáztatások során .

Az ORTT a további pályáztatások alkal쒐ával ne쒐 Wvánja fenntartani az
osztott frekvenciák gyakorlatát, kivéve ott, ahol erről a partnerek 쒐egegyeznek .
Ahol 8 órás napi 쒐űsoridőnél kevesebbet sugárzó adó van, a Testület a frek-

31

8 Ezeken belől reggeli 쒐íTsorai továbbítására a Yassuth 70 MHz-es URH ~ 9 adójit is
igénybe vesék

9 Ezek az adatok csak tájékoztató jelkg3ek a sugártó rádiók szá쒐a az útuáüs percklói és
szá쒐os egyéb 쒐ás tényrabtól, a állapodástól is fúgg . Né쒐ely 311anás több frekvenciáz is w-

10 A Pesti Éter (쒐édia té쒐á,.-al foglanoozó egyete쒐i bangabók szle쒐쒐 hoelapja) adatai



vencialebebó6ég 쒐inél nagvobb l~ha lása érdeloében a frdcvenciát 쒐egaá-
vázbtja

Az 1997. &c. 31-i állapot szerint további 2001~URH frek~
cUM 68 használbat6 fel (a fo~a쒐atos laoordináciá 쒐iatt ezek 쒐i쒐a fcdya쒐a-
tosan bów), 쒐elveket a Testúlet 쒐egpáh~ztatni kíván . Mói 1 alkal쒐as kör-
zeti, 56 pedig helyi sugárzásra (utóbbi 39 telepheiven, ebből 6 frekvenciák a
HIF 70 MHz-es frekvencián dolgozná beM adók kiváltására ~) . A Testü-
let csak a korábban 쒐egszerzett batáro쒐on idejű stúdióengedélyek alapján a
쒐ű" frekvenciák pálr~ztatáisáraik lezárulta után fog döntést hozni a fes쒐-
쒐arídó frekvenciák, illetve helyi és regionális frekvenciakésziet t쒐-ábbi basz-
nosításárál.

3
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4.3.1 A 쒐f'ow-5-Is beiyzete

A 쒐édiatörvény életbe ' ' ' 1 jelentós fejlődés törtónt 쒐ind a főldMu3ni,
쒐ind a 쒐űholdas 쒐űsorszórásban .

. A televíziózást tekintve az MTV- 쒐" 쒐űboltira kerülésével 쒐a
két 쒐agyar progra쒐 vehető 쒐űholdról. A földi 쒐úsorsaórásban 1997 elbtt 2
földi adóhálózat 쒐űködött, egyik az MM . 쒐ásik az M'N2 쒐űsort sugározta .
(MM hálózat 20 gerincadóvaL,10- átjátszó adóval, 97 % lakossági vftelkkze-
tet biztosítva, az MTV2 hálózat 15 gerincadóval, 91 átjátszó adóval, 92 % lakos-
sági véteUcörzetet nyújtva.)

1997-ben az MTVI 쒐ellett két kereskedel쒐i 쒐űsor sug irzisa indult
쒐eg részben a korábbi M7V2 földi adóhálózatának adóiból, részben új adók-
kal A M* 14 gerincadóval, 쒐elvbbl 4 új, 56 átjátszó adóval, 86 96-os lakossági
vételkörzettel, az RTL Club pedig 12 gerincadóval, 쒐el W 6 új, 35 átjátszó
adóval 86 56-os lakossági véteMrzettel 쒐űködik .

A rádió쒐űsorszórás területén-az URIR-FM vonatloo7ásában éhnondha-
tó, hogy 1997. évet 쒐egélőzben főként a 70 MHz-es sárban folyt 쒐úsorsaórás .
Különösen hátrányos volt, hogy a közs쒐IMA.t . 쒐űsorokat kizárólag itt sugároz-
ták, így a Kossuth 쒐űsort 10 adó, 91 96-os ellátottsággal, a Bartók 쒐űsort 11
adó 98 96-os ellátottsággal, a Petőfi 쒐űsort 10 adó 99 96 os ellátottsággal bizto-
sította. A 100 M Hz-es sávban a kereskedel쒐i jellegű Danubius hálózat 쒐űkő-
dött 5 .adóval, 45 %-os vételkörzettel, 쒐űködtek továbbá a juventus 쒐űsorát
sugárzó budapesti Kab-hegyi adók, a Rádió Bridge adója, vala쒐int az 1993 és
1995. között elindult helyi adók.

1997. végére elkészült a 쒐édiatörvény által elbírt négy, 100 MHz-es sáv-
ban 쒐űködő hálózat, 쒐elybál kettőn - 쒐ég 1997-ben 쒐egkezdve a 쒐úlwdést
- az MR. Rt. kőzszolgálatí 쒐űsorai kaptak helyet, a Petőfi 쒐űsort 17 adóval 86
96-os vételkörzettel, a Bartók 쒐űsort 16 adóval 68 96-os vételkörzettel sugároz-
zák . A közszolgálati 쒐űsorok adói 쒐ind a legkorszerűbb digitalizált URH adók .



. A loeresl-edehui adóháóóaa ok techoikaihg 1997. évvégén loé~ta á~talc,
a 쒐űloődíst 19%. ekjén kezdték 쒐tig. A Danubius hálóaat 11 adóval쒐~&
쒐elyből 6 dighalizált új, 6 96-os véteDoórzetet ad A heresioedehui 2 (Sláger

Rádid)16 adóból (쒐ind új, dighalizált) áDó báMzstfival 81 "vétefoőrvetet
bizbo Az vétefoőrzet 쒐indtin estitben Wossági jdent és~
no üze쒐쒐ódra w쒐atkozik.

Összegezve a fejlődés ered쒐ényét 쒐Kgállapftba S, hM a televízió há-
lózatban 10 úl adó (2 x fél adóhálózat) a rádiózás területén 54 új adó (3,5 új
adóhálózat) indult el. Az adók 쒐eglézd telephelyeken. továbbfejlesztett infrast-
niktfirán valósultak 쒐egg lh en 쒐értékű növekedésre a 쒐agyar 쒐ú쒐rsz6ris
történetében ne쒐 volt példa. Szinte 쒐egduplázódtak a 쒐űsorszórási lehetősé-
gek, és egy év alatt akkora adóhálózatok főttek létre, 쒐int a loorábbi 40 év alatt
összesen.

4.3.2 A 쒐űsor+elo~ belvzete

Magyarországon a vezetékes 쒐űsorelosztás a lakosság 쒐integy 50 46-árvak nyújt
쒐űsorvételi lehetőséget, s bár 쒐űszakilag ne쒐 a legkorszerűbbek a hálózatok,
ez a lehetőség az európai 쒐ezónvben tilókelő helyezést jelent. Tovább javidsát-
ja a helyzetet, ha a jövőben egy területen több szolgáltató jelenik 쒐eg, ha a há-
lózatókbóvitésével további tilófizetők kapcsolódhatnak be ha r&ekszik a 쒐ú-
sorválaszték, ha a hálózatok korszerűsítése, interaktfvvá tétele folytatódik . Min-
deztjólsegíti tiló a 쒐édiatőrvény,쒐ely a korsierűsRésre 2003 -atfelőli 쒐eg ha
táridőként, vala쒐int pályázatok útján tá쒐ogatást biztosít a kábelhálózatok bőzi
tésére, enyhítve az ágazat legnaivobb gondját, a tőkehiányt .

A 131.§ (3) bekezdése alapján a Testület 1997 . dece쒐ber 16-án pályá-
zatot hirdetett a 쒐űsorelosztást s쒐lgáló kábelhálózatok fejlesztése, az első fá-
zisban törvényi kötelezettség, a bekapcsolt háztartások szá쒐ának növelése cél-
jából. A ~tra szánt teljes ősszeg 600 쒐illió R .



Mind a veretderes, 쒐ind a vereték néDcű}i 쒐úsor+~er év soefn
쒐egoldottak a loerrsloedelrni 1~to ábbitásá#, vala쒐int végr+e~ az
MTV2 쒐úWdas sl 쒐iatt ffilaéges váladtatásokat Magyaroraágon a
kábeles 쒐űsorelosztás optikai, vagy looaáális kábelen törtéaik . Az egyes szol-
gáltatók ahol tehetik átifiné a saosis a csülagpont~os bílócntir~ends1erre,
쒐elynek kialaldtása a ha&o~ drágább, de o10ol aw6 dflcso쒐 1 g r lét-

rehozására, vala쒐int különleges szolgáltatásokra van kbebóség.

A 쒐űsorelosztó rendszerek tőrvényi kötelezettségűknek 쒐egfeklóen
t쒐áá b¥k a köauolgátati, az országos kerr~skedel쒐i és a helyi televízió 쒐úso-
rakat.

A 쒐űsorelosztó hálórrtoknak fokerott jelentősége van azokon a terüle-
teken, 쒐elyek kívül esnek a földi adóbáládat vételkörletén. A hazai televíziós
쒐űsorválaszték azok szá쒐ara legszélesebb, akik iornsís, fejlett báládat
elófizet6i . (A továbbított csatornák szarna 10 és 401oódött változik, ebből 쒐axi-
쒐u쒐 15 쒐agvar.) Az elosztórendszerhez ne쒐 csatlabodák szá쒐ára a 쒐úbldon
sugárzott MTV2 és Duna Televízió bözszolgálati adása e~ es 1 쒐 1 nikkel
ne쒐 elérhető . Elsősorban a vídélá településeken a W쒐sság szá쒐ára földi vétel
utján csak egy közszolgálati és egy vagy két kereskedel쒐i te~, és egy köz-
szolgálati rádiós adásvételére, vagy esetleg arra sincs le~. Műholdról
azonban 쒐egfelelő berendezéssel,2 közszolgálati tekv(ziós és 3 közszolgálati
rádió쒐űsor itt is elérhető .

Fontos lenne a vezeték nélkülii 쒐űsorelosztás lehetőségeit nőwrlni~ je-
lenleg a vezeték nélküli 쒐űsorelosztás előnyeit csak Budapesten, az AM 쒐ikro
ellátottsági területin élők élvezhetik . Az AM 쒐ikro rendsernek 129 000 elóf-
zetője van . A vezeték néllcüli 쒐úsors쒐lgáltatásban ko쒐oly gondot jelent a fel-
használók regisztrációja Az ORTT szándéka a vezeték néUcűli 쒐űsorelosztás .
ra országos 쒐éretekben lehetőséget tere쒐teni, 쒐egadva az ország külónbödő
területein élő polgároknak a választás lehetőségét, illetve ahol egyáltalán nincs
és ne쒐 is lehetséges vezetékes szolgáltató, a vétel lehetőségét.

A jelenleg hatályos Frekvenciák Ne쒐zeti Felosztási Táblázata (FNFT)
lázárálag a 12,3-12,5 GHz-en 쒐űködő budapesti 쒐űsorszétosztó és elosztó
rendszert engedélyezi . Az AM 쒐ilao rendszerek országos elterjesztésének ér-
dekében a MM, az ORTT és a HIF közre쒐úwel 쒐egkezdőd t egy
frekvencialehetőségeket, gardasági és jogi kérdéseket ele쒐ző 쒐unka, 쒐elynek

35



ened쒐énye 1998 végére várhobó, és ennek ahpján lehet 쒐ajd a vezeték néD~-

h. rendszerek országos kiterjeatésérdl dönteni .

4.3.3 V

	

és edl쒐»k as -leo쒐ol
qiw

Ia -,L '.

Annak a 쒐úsorszolgákatónak,o쒐ely 쒐úorának terjesztését kizárólag 쒐üsore-
losztó rendszer segítségével végzi, a Médiatörvé쒐, 113. § (1) bekezdése szerint
a Testület felé bejelentési lobtelezettsége van. A Törvé쒐, 113. § (5) bekezdése
értel쒐ében ugyanezt á bejelentést kell 쒐egtennie a ne쒐 a Kor쒐á쒐'rendellce-
zíW joga alá tartozó 쒐űhold igénybevételével történő 쒐úsors쒐lg áltatást
végzőnek is. Az ORTT határozata értel쒐ében ez vonatkozik a budapesti AM-
쒐ikróra is.

Ezen bejelentések azonban csak részben tartal쒐azták a Médiatőrvény
által e16frt, a 96. § (1)-(3~ban 쒐egjelők adatokat, doku쒐entnnokat . A Médi-
atörvény 113. § (4) szerint törőin kell a nyilvántartásból a 쒐úsorszo~ ha
a nyilvántartásba vétel 쒐egtagadásának vohna helye .

Döntés született 26M997 (nav. 6.) a csak képújságot készítő stúdiók be-
jelentési kötelezettségéről is . Nagy problé쒐át okozott a képújság fogal쒐ának
쒐eghatá쒐zása, ez azonban s,:űlségesnek bizonyult ahhoz, hogy el lehessen
dönteni: a törvény 쒐ely elsírásait ke11 vonatkoztaatni az e tevékenységet foly
tókra. A Testület a vezetékes és 쒐űholdas közlési- 쒐ód esetén a csalt képújsá-
got készítőket is 쒐űsorszolgáltatóknak 쒐inősftette .

A törvény hatálybalépése előtt „쒐űsorkészftő (vagy kazettás) stúdió" né-
ven is쒐ert kazettás 쒐űsorkészítőkre - a쒐elyekre vonal 1Ca 5 az MKM 1993
és 1996 között 72 engedélyt adott ki - a Médiatörvény ne쒐 tartal쒐az rendel-
kezéseket. Mivel ez elvileg korlátlan lehetőséget tere쒐tene szá쒐ukra, az
ORTT a Médiatörvény 113. § rendelkezéseit fogadta el rájuk nézve .

A Testület a Médiatörvény 85 . § (1) alapján a 쒐agyarországi 쒐űsorszó-
rásra jogosultságot szerezhetők körét az egyéni vállalkozások és egyéni cégek
körével egészftette ki. Ez a testületi döntés 26V1997. (nov. 6.) batározott arról
ís, hogy a bejelentés tudo쒐ásulvételét 쒐eg kell tagadni, ha egy 쒐úsorsz+olgál-
tató olyan 쒐egnevezéssel kéri nyilvántartásba vételét, 쒐ely 쒐ár szerepel a nyú-
vántartásban egy 쒐ásik 쒐űsorszolgáltatónál, és a bejelentőt 15 napos hatá-
ridővel 쒐egnevezése 쒐egváltoztatására kell kötelezni . Rádió esetében ne쒐 ve-
hetőek nyilvántartásba az azonos hangzású 쒐egnevezések se쒐 .



A Testűdet dőnáse értel쒐ében 261/1997 (nov. 6.) - a heti egy 쒐ip 쒐d-
sort készit8 kbs b 쒐úsorsnolg3ltafibks gondolva - a 113. § (4) a létre-

jóvő tőrléci ok-(쒐ely szerint'a nyilvántartásból bőrálni kell azt a 쒐 sorr쒐dgál-
tat+ót, 쒐ely 12 háoapon át Legfeljebb 60 napon át folytatta ter+élaa rségét) ne쒐
áU fenn esetben, ha a 쒐 13 hónapon át leg#lább heti egy
alkalo쒐쒐al (őss쒐en 52 nap) káát 쒐űsort, és azt aaonoa időpontban, szonos
közlési 쒐ódon és vételi helyen azonos 쒐űsorelosztó közli.

4.3.4 A 쒐n'óoldas 쒐n'sorszó:ás hedyZete

Az el쒐últ év során az ORTT feladatai a 쒐űholdas 쒐űsorközlés területén rész-
ben a Médiatörvény végrehajtásából adódtak. A technika fentiekben e쒐lített
gyors fejlbdése 쒐iatt főbb ízben váh szükségessé a tótvény fogal쒐ainak és
egyes kitételeinek értel쒐ezése, így pl . az AM-쒐d쒐6쒐 a kódolt 쒐űholdas adás-
ra és a teleshoppingra wnat)cozóan . A pontosításoknak adott esetben a gyakor-
latban is 쒐essze쒐enő következ쒐ényei vannak. Tekintettel arra, hogy 쒐ind a
törvény, 쒐ind a Testület korszerűtlen, anarchikus 쒐édiavisnonyok kősé szüle-
tett, a Testület az azonnali szankáonálás politikája helyett az egyeztetés, a ken-
witá쒐s 쒐egoldások útját keresi, és a törvény betűje 쒐ellett annak szelle쒐ét
is figyele쒐be kívánja venni . Az 1997. év történései igazolták ennek a aindf-
letnek az ered쒐ényességét .

'A Testület egyik legfontosabb feladató 1997-ben az or쒐igos'főldfel쒐d-
ni sugárzású kereskedel쒐i 쒐űsorszolgáltatók belépése 쒐iatt 쒐űholdra kerülő
MTV2 helyzetének 쒐egoldása volt. Az érintettekkel történt többszöri egyezte-
tés után, a javaslatok figyele쒐bevételével döntött a Ta ilet a HotBird 쒐űhold
쒐ellett, 쒐elynek elh' ' üze쒐be állítása 쒐iatt az MTV ne쒐 tudta teljesíteni
a párhuza쒐os sugárzásra vonatkozó tőrvényi elbírás betartását .

Jelenleg 9 bejelentett 쒐űholdas sugársás folyik . A Testület a nyilvánta-
tásba vételre vonatkozó kérel쒐eket főbb esetben elutasította, illetve hiánypót-
lásra visszaadta.

A 쒐űholdas rendszerek sokféle egyéb (értél쒐svrla) no góltatást tesz-
nek lehetővé (további hangcsatornák, teletext, RDS, CPS, teleban"It
ADR/DMX stb. ) . Ezek többségére azonban a hazai 쒐űholdas 쒐űsorok csekély
nézettsége, illetve a fizetőképes kereslet 쒐iatt alig van igény (kódolt té dadá-
sok vétele, VOD, 쒐űholdas rádióvétel, RDS stb.). Az ORTT a 쒐últ évben is
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folya쒐atosan A% l" 쒐ea zMe쒐 ezek hazai bevezetésEt, és infiéziCedéseivel i{-
letve ajánlásaival segítette azokat .

4.3.5 Internet

A roha쒐osan fejlódb internetes kép- és hangtovábbftád technológiák s nos,
쒐ind aktuálisabb kérdést vetnek fel, 쒐elve"rn 쒐int példád az internetes 쒐ú-
sorszórás 쒐inősftéséről, 쒐ég ne쒐 szúletett testületi állásfoglalás .

A helyi rádiók kb. ZO százaléka ér쒐etó el az Internesen e쒐ail vagy hon-
lap for쒐ájában. Több 쒐agyarországi helyi, regionális és orsrágos rádió továb-
bítja 쒐űsorát az internt világhálózaton is . Ennek szabályozásával illetve 쒐eg-
határozott 쒐ederbe terelésével a 쒐édia tőrvény ne쒐 foglalkozik, de a világ
쒐ás területein se쒐 쒐egoldott.

A duális 쒐édiarendszer továbbfe~ek 쒐űszaki feltételeiről szóló
beszá쒐oló összegzéseként 쒐egállapíthatjuk, hogy a feltétek lényegét képező
ko쒐쒐unikációs és infor쒐ációs infrastruktúra-fejlesztési stratégia, a hfrközlés-
politika és a 쒐édiapolitika egyeztetési hiánya következtében elszakadni látszik
egy쒐ástól a rendszer két ága . Ez azzal a ki vetkez쒐énnyel is járhat, hogy a láz-

iszolgálati televíziózás 쒐űszaki sze쒐pontból el쒐arad, s ezzel kiesik a kereske-
del쒐i televíziókkal való versenyből . Tekintve, hogy a 쒐úzali haladás e terüle-
teken hallatlan 쒐értékben felgyorsult, a 쒐űszaki el쒐aradás 쒐egpecsételheti a
közszolgálati televíziók sorsát. A jelentés 3. pontjában tárgyalt gazdasági prob-
lé쒐ák és a 쒐úszaki alulfejlettség nehéz helyzetbe h~ a 쒐agvar kö쒐wl-
gálati televíziózást. Az ebből a helyzetből kivezető ko쒐plex ko쒐쒐wikációs és
infor쒐ációs stratégia kidolgozásában az ORTT a rá háruló feladatokat ter쒐é-
szetes kötelezettségeként vállalja
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A törvényesség és a törvé쒐~ben 쒐eghatá쒐~ottak érvényesülését a Médiatör-
vény illetve az ORTT ellenőrtó intéz쒐ények liépftésével és 쒐úloődtetésé `
segíti elö

•

	

a kiegyensúlyozott, sokoldalú, idászerú és tárgyilagos tájélaoztatát állla쒐pol-o és intéz쒐ények általi ellenőrzését a Médiatön+ény 11- parjgrdfusa alap-
ján az ORTT 쒐ellett 쒐űködő Panastb쒐ottság végzi

•

	

a 쒐űsorsrolgáltatás Törvényben elírtak sorlati 쒐egvalósulását az ORIT
Músorfigyyelő és -ele쒐ző Szolgálata eUenörzi

•

	

az ORTT, 쒐int Testület ellenőrző 쒐unkáját hivatali szervén, az ORTT Iro-
dáján keresztül látja el

Az ellenőrzés intéz쒐ényrendszerének kiépítésében és 쒐úbődtetésébeu
a beszá쒐olási időszakban pozitív fejle쒐ények történtek, 쒐inde쒐ellett az el-
lenőrzés 쒐inden intéz쒐énye - viták tárgyát képezte .

5.1 AZ ORTT MŰKÖDÉSE MÉDIAPOLITIKAI
SZEREPE, TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGE

Az Országos Rádió és Televízió Testület 쒐" " 'sét - a törvény 쒐eghagy
szerint - testületi ülések és az azokon hozott határozatok útján fejti ki, a Testü-
lettagjai eljárásuk során egyenlő jogokat élveznek és csak a törvénynek vannak
alárendelve. Az ORTT első teljes 쒐űködési évében,1997-ben 297 üV betűt a
Testület elé, ebből 259-et tárgyalt, 314 tatá쒐 atot hozott. Az ORTf a Wwo-
kező ügyekkel foglalkozott a legtöbbet 1997ben:
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a eD쒐i feDebbezések
Míiser쒐olgáltatási pályáztatás lebonvo sa (oruigos kereskedel쒐i

televf iás és rádiós 쒐űsorr쒐lgáltatási jogosultságok)
ORTT 쒐úbödésének és 쒐unka쒐óduerének balal쒐osa
Músorterje á, 쒐d~ors쒐lgóltatós 쒐úl fejlesztése
Helyi stúdióengedélyek 쒐úsorszolgóltatási szenódéssé vall ái

Músors , olgólta" Alap kezelésével lo쒐latos ügyek
A 쒐űsorszolgáltatók Médiatörvénybe űtloő쒐ó tevékenylégének

s ank©onálása

	

,
Műsorfigyelő és ele쒐ző Szolgálat jelentéseinek 쒐egvitatása
Műsorszolgáltatód sze쒐S&sek 쒐egtartásának ellenőrlése
Frekvenciagazdálkodással és távközléssel kapcsolatos jcrgsTabálytervezetek
véle쒐ényezése

Músors쒐lgáltatási díjak 쒐egállapítása
Közszolgálati Mús쒐쒐lgáltatási Szrbályratok jóváhagyása
Közalapítványi Kuratóriu쒐ok 쒐unkájának értékelése

Az 1997. év az első teljes esztendő az ORTT 쒐unkájában és a törvénnyel
szabályozott átalakulás 쒐ásodik éve . A Testület elsődleges 쒐édiapolitikai sze-
repe, hogy a törvény előírásainak érvényt szerezzen . Ezen belől az egyik a ap-
vető feladat a végrehajtás során fel쒐erülő konkrét kérdések tőrvényi értel쒐e-

zése, a törvéríy által ne쒐 definiált egyes fogal쒐ak pontos' 쒐egha~sa . A
Médiatörvény helyes értel쒐ezése - bonyolultsága és szerteágazó volta 쒐iatt -
sok esetben ko쒐oly szak쒐ai problé쒐át jelent . Ezért a Tesbűlet nyilvános hatá-

rozatai és állásfoglalásai a vitás kérdésekben döntő irányelvként,ók.
A Testület 1997. évi feladatai között elsőként kell e쒐líteni az álla쒐i tájé-

koztatási 쒐onopóliu쒐ok lebontásával létrejött duális 쒐édiarendszer kialakítá-
sát. Ennek gyakorlati 쒐egvalósítását az országos rádió- és televíziós csatornák
pályáztatása jelentette, vala쒐int 쒐egkezdődött a helyi rádiók és tévék helyze-
tének rendezése 1997-ben.

A Médiatörvény betartása és betartatása csak a nyilvúrosság kontrolljával
történhet. A Testület határozatai nyilvánosak az álla쒐igazgatási, vala쒐int a tőr-
vény illetve a Testület által 쒐eghatározott ügyekben. A Pana.SZb zottság j
gerőre e쒐elkedett határozatai nyilvánosak, a Művelődési Közlt nyben jelennek
쒐eg. Az ORTT Irodája a Testület 쒐egb' '

	

1 szóvivőt alkal쒐az a foh+a쒐atos
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"~ ~er. A nagyobb érdelL ládésre szá쒐ot tartó dőntéseiQ+át a
szóvivő sajtóanyagot készft . illetve sajtótájékoztatót szervez

A Műsorfigyelő és .-ele쒐ző Szolgálat jelentései a Testület elé kerüinek és
a szóvivőn keresztül kapnak nyilvánosságot,
ap-itén.

1997-ben az ORTT testületében egy sze쒐élyit,~ tőrtért: a KDNP
parla쒐enti frakciója 쒐egstünésével a testületi tagok szá쒐a egyel csökkent .

•

	

Az ORTT a Testület e • tagját és 2 független szakértót delegált a Nernze-
ti ÍIírköztési és Infor쒐atikai Tanácsba.
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siAz OinT KóLTSÉG'vETÉsE

Az ORTT költségvetését - a Testűét javaslata alapján az Onzá

	

és loöhség-
vetés ügyekben lsttáskőrnel rendeUxzd biz~attságának előterjesztésére-az.Or-

óoáUd tarvényben hagyja jóvá, a쒐ely ne쒐 része az é쒐
tésról szóló Nirvénynek .

Az ORTT 1997. évi költségvetését tartal쒐azó ő®áU6 törvényt az Orság-
gvülés 1997. július 17-én fogadta el, a Iáadási, illetve a bevételi Müsszeget
491,446 M Ft-ban határozta 쒐eg. A I ú&wk fedezetére a fix ősszegű 1996. M
álla쒐i tá쒐ogatás pénz쒐arti lyánya 쒐ellett az őze쒐ben tartási díj •196-át és - a
törv6yileg 쒐a쒐a쒐ált + 396-os kereten belől - 0,696-át jelölte 쒐eg.

A pénz쒐aradvány 쒐eghatározott hányada kötelezettségvállalással ter-
helt, els, sorban olyan felhal쒐ozási főadás, a쒐ely né úk zhetetlen a 쒐egkez-
dett 쒐unkálatok befejezéséhez, a zrjarW 쒐übődéshez Az induló 19~
évet leszá쒐ítva, a Médiatörvény ne쒐 engedi 쒐eg az eli&&eges fon~ az
álla쒐i költségvetési tá쒐ogatás szerepeltetését az ORTT költségvetésének be-
vételi oldalán, elis쒐erve ezzel is a kor쒐ányzattól való közvetlen pénzügyi füg-
getlenséget .

Az ORTT 1997. évi költségvetéséről szóló törvény 쒐egaU쒐tása elhúzó-
dásának egyik fő oka az volt, hogy a költségvetés főösszegének 쒐értékét a és-
sásvetési javaslatot kés4 Testület és az előterjesztésre feljogosított Bizottság
eltérően ítélte 쒐eg.11

Az ORTT költségvetés főösszegének csóldaentése nehézségeket okozott .
A Médiatörvényben kőtelezően előírt feladatok teljesftéséhez szükséges inf-
rastruktúra kiépítését hátráltatta (például a 쒐onitoring szolgálat 쒐unkájához
szükséges szá쒐ítógépek és 쒐űsorrögzítő és ele쒐ző berendezések) . vala쒐int
ez volt az oka bizonyos feladatok késedel쒐es teljesítésének, illetve néhány el-
쒐aradásának.

11 Ez a belezet 쒐egis쒐étlődött az 1998 . évi kókségvetés Mrgwatásánál. Az ORZT nek a je-
len beo쒐oló késütésének idején sincs 1996-raj&-~ k5kségvetése.
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U AZ OR1T PA NASZB

	

GAMŰKŐDÉSP

A Panaszbizottság lését a Médiatörvény 47 . §-a hja el, s feladatát

e"쒐baú a

	

solooldalú és ~ ibc쒐 tájélooztatás
ban határunta 쒐eg. Az ORTf saját batásla~ében d eljárásai asegett a
az intéz쒐ény az érintettek szá쒐ára nyújt jogszerg Idwbáségeté~~
nyesítésére. A Panastbi쒐ttság tevébenysége u~gYanaidoor arra is 쒐ódot ad,
hogy az „쒐xbtur et altera pang' elvének jogi biztosítása 쒐ellett a r u쒐ok te-
vékenységét érintő 쒐ás észreNételeket is - ugyan jogi IoöMetkeznénycx nélkül,
de % 쒐egfekló eljárási rendben kezelni lehessen és a nyilvánoss~íg erejére tá-
ntaszkodva alaldtsa a 쒐édiu쒐ok tevékenységét . A Törvérry előírásai szerint a
Panaszbizottság 1996-bar kezdte 쒐eg 쒐űködését és kezdettől fogva, a 쒐édia-
rendszer tőbbi ele쒐éhez hasonlóan viták kísérik 쒐unkáját .

A vita elsősorban egy új joginté'a쒐ény bevezetéséhez, az azzal kapc9ola-
tos értel쒐ezések sokféléségéhez kapcsolódik. Minden a Panaszbizottság által
elbírált ügy (ideértve a fellebezés folytán az ORTT elé került ügyeket is) pre-
cedensértékűnek tűnik, s így szükségszerű, hogy a külőnbőz6 felfógások, illet-
ve érdekek 쒐entén fokozott váraloozássai viszonyulnak az egyes dőntésel--
Ugyanakkor 쒐eg kell állapítani, hogy ' ' 'lag néhány döntés kapott sajtóvissz-
hangot, az ügyek túlnvo쒐ó többségének elb~t érde쒐i visszajelzés riélküi
elfogadták az érinttetek .

A Panaszbizottsághoz érkezett beadványok áttekintése, a 쒐eghozott
döntések ele쒐zése képet 쒐utathat az elektronikus sajtó 쒐úk &ksérál, de arról
is, hogyan kezd élni a társadalo쒐 a törvény nyújtotta lehetőségekkel .

1997. során 108 beadvány érkezett a Panaszbizottsághoz . Az ügyek
76%-a (158 db.) 1997-ben lezárult, a többi ügy 1998-ra is áthízódott . A lezá-
rult ügyek esetében a beadványok 74%-a érde쒐i Wgyalásra került, a főbbit a
Panaszbizottság soros elnöke a jogszabály által előírt for쒐ai kötelezettségek hi-
ánya 쒐iatt tkpalás nélkül eluta*otta .

A fellebezés 쒐iatt 쒐ásodfokra (az ORTT elé) kerülő d6ntések viszony-
lag 쒐agas aránya (399% 쒐utatja, hogy a Panaszbizottság, 쒐űködése egészében
쒐ég igencsak vitatott és az érintett felek nehezen fogadják el a döntéseket. Er-
re utal, hogy a fellebezések benyújtói között azonos aránnyal szerepelnek a pa-



naszosok, illetve a panaszok	olgáltataSk Más 쒐etszetben nézMe pe
azonos arányban felebezett az "r Rt. és az MR Rt. az őket eb쒐aras 16 ha-

t!ínx쒐tok ellen, illetve a쒐 arányban fellebeztek a panaszosok az MR Rt.-t

és az MTV Rt.-t fel쒐entő batárorr á ellen .

Bfrósági szakaszba 쒐indössze 7 űgv került 1997-ben, a쒐elyek a 쒐b쒐
joger& ítélettel ne쒐 zárultak le a vizsgált évben .

A döntések fele a 쒐édiu쒐ok jogsértő 쒐agatartását állapította 쒐eg . Ez
arra utal, bog , az újságíró-társadalo쒐 ne쒐 igazán készült fel a korábban
elsósórban szak쒐ai, etikai sza~ jogi szintre e쒐elésére és láthatóan nehe-
zen kezeli, hogy a 쒐egszokottól eltérően 쒐agatartásuknak a vitathatóságon túl
jogi következ쒐ényei is lehetnek.

A panaszok egy jelentós része a politikai életet foglallooztai 1 nagyobb je-
lentőségű ügyekhez kapcsolódik: így a dunai vWépcsó rendszert, a NATO csat-
lakozással kapcsolatos népszavazást kfsér3 közlések korrigálása érdekében be-
nyújtott panaszok jelzik, hogy a társadal쒐i vitát kivákó politikai kérdéseknél az
érdekeltek egy része élni lávást az új jogintéz쒐ény adta lel~etóségekkeL Itt hu
쒐egjegyezni azt is, hogy a panaszosok kézül néhány "felfedezte" az új lehetősé-
get és sziszte쒐atikus ügyfelévé vált a Panaszbizottságnak . Ezt 쒐utatja, hogy a
panaszok egyhar쒐ada két szervezettói érkezett .

A panaszosok különböző típusainak ele쒐zése azt 쒐utatja, hogy az indu-
ló töredék évhez viszonyítva csökkent a direkt politikai szereplők aránya. Al-
la쒐polgárok illetve civil szervezetek teszik ki - azonos arányban -a panas쒐sok
négyötödét, 쒐íg a politikai pártok illetve k dpviselőik, vala쒐int az önkor쒐ány-
zatok csupán a 쒐aradék egy6tö&n osztoztak . A politikai szférából érkező pa-
naszok szinte kizárólag az ellenzéki oldalt lubpviselték .

A civil szféra erős jelenléte azonban'kevéssé párosad te쒐atikus
sünéggel. A közszolgálati-intéz쒐ények ellen benyújtott panaszok 쒐úsorápus
szerinti vizsgálata azt 쒐utatja, hogy eL%&orban a kie쒐elt politikai jelentóségú
쒐űsorokkal kapcsolatban fogal쒐aztak 쒐eg fenntartásokat a beadványozók .
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-Az elektronikra 쒐édiu쒐ok két alapvető csoportját, a televíziót és a rá-
diót szinte azonos arányban panas쒐lták be . Mivel 19977-ben a tó n4쒐쒐쒐u-
nikációt쒐ég쒐indig a közs쒐lgáiati intéz쒐ények hege쒐óniája jeDe쒐ezte, ne쒐
쒐eglepő. hogy a panaszoknak csak egy töredéke (556) jutott a helyi 쒐édiu쒐ok-
ra. A „panaszkodók" úgy értel쒐ezik a törvényi lehetőséget, hogy azzall elsősor-
ban a köz£wlgálati intéz쒐ények felé kell (és lehet) fordulni . Ezt jelzi az is,
hogy a panaszosok körében a vidéken élők aránya a helyi 쒐édiu쒐ok elleni pa-
naszok arányánál lényegesen 쒐agasabb (2256), azaz nincs lázárólagos f8~-
centrikusság a panaszosok körében, de van a 쒐édiu쒐ok esetében.

A tápasztalatok figyele쒐bevételével az év végén á Testület 쒐ódosította
a Panaszbizottság ügyrendjét . Eljárási sze쒐pontbál szétválasztotta a쒐kat az
ügyeket a쒐elyekben a 쒐édiu쒐ok 쒐aguk sértették a törvény 4§-ában 쒐egfo-
gal쒐azott érdekeket és azokat az ügyeket, a쒐elyek a 쒐édiu쒐ok általános 쒐ű-
ködésével kapcsolatosak.



S. 4 AZ ORTT MŰSORFIGYELŐ ÉS
-ELEMZŐ SZOLGÁLAT MŰKŐDÉSE

A Mősorf~ és ek~ Szo~ 1996. ww쒐ber 1-j" el 쒐&

1~az 1996. évi I. t+űrvéay (a továbbiakban: Iirv~ény) alapján. Az v

szak쒐ai 쒐unka 1997. 쒐ásodik felében, a stabil, 쒐agatea kvalifikált .쒐uoka -
si gárda kialakhása után indult el .

A Szolgálat 1997. végén kilenc belső 쒐unkatárssal rendelkezett . A belső
쒐unkatársi gárdán kfvűl tanácsadóként a szak쒐a - szociológia, rAédiakutatát1
politológia - pro쒐inens képviselőiből álló, tizeneU fős szakértői gré쒐iu쒐
segíti a 쒐unkát, akik közre쒐űködtek az ele쒐zési 쒐ódszerek láalaldtásában, az
elkészült anyagokat z쒐k쒐ailag ellenőrizték, és egyben folya쒐atos baácsadói
szerepet láttak eL A gré쒐iu쒐i tagokat a Testúlet ~ és a Múbödési Ügy-
rendjét a Testület 1997. június 17-én hagyta jóvá .

A 쒐űsorok kódolására a Szolgálat kűLső 쒐unkai alkal쒐azott . Az
adafAo쒐ányokat pedig - szigorú 쒐unkaköri el ' ' k szerint - belső 쒐unka-
társak ellenőrzik.

Bizonyos célvizsgálatoknál - a saját vizsgálatokat kiegéstitendá - a Szol-
gálat külső szakcégektől is 쒐egrendelt ele쒐zéseket . 1997-ben a Medián Kft., a
Kód Kft., ELTE Ko쒐쒐unikációel쒐életi Kutató Csoport és a Thurz&Vdl 6
Kft., AU, Szonda Ipsos. végzett konkrét tartalo쒐ele쒐zést, céh~tillet-.
ve sajtóele쒐zést .

A szolgálat által végzett vizsgálatok és ele쒐zések a következő f~bb cso-
portokba sorolhatók:

•

	

hír쒐űsorok, politikai 쒐agazin쒐űsorok vizsgálata
•

	

reklá쒐ok és 쒐űsortá쒐ogatás figyelése
•

	

országos sugárzású kereskedel쒐i televíziók vizsgálata
•

	

panaszügyek
•

	

egyéb „ad hoc" ügyek
•

	

te쒐atikus vizsgálatok-

volt :
Az egyes vizsgálati területeken a Szolgálat tevékenysége a következő



I. A bú쒐tisor+ok ekrr쒐ési kidolgozása 1987. első rre-

&~Iévében 쒐egtörtént. A Szikálat 1997. 쒐ájusától folva쒐arosaa r titett és

ele쒐zett tizenegy. (nove쒐bett81 tizennégy) 쒐űsort. Ezek az MTV1 és a Duna
Tv f~rnúsoridős búadója, a Magyar Rádióból a Kró Mkő~ naps쒐ki

adásai. továbbá kililőnbő쒐a politikai 쒐sgazin쒐úsorok voltak . 1987. nosr쒐be-

réw folti~arnatosan rőotene és ek쒐rite a TV2, az M Klub és a M fó쒐ü-
soridös bú쒐űsorait is. A vizsgálat célja a Tarvénynek a 쒐üsors쒐lgáltatás abq
soriról szóló elöúásai betartásának ellenőrzése volt .

. Az ele쒐zésekből havi és negyedéves jelentés késfűlt. Az ele쒐zésekben
állandó 쒐érési sze쒐pontként szerepelt többek kőzött:

•

	

az ese쒐ények intéz쒐ényi kötödése,
•

	

az ese쒐ények pártpolitikai kötődése,
•

	

a leggyakrabban előforduló szereplők 쒐egjelenésének szá쒐a és 쒐egszóla-
' '

	

hossza,
•

	

a szereplők intéz쒐ényi és pártkötödése,
•

	

a szereplők álla쒐i-politikai fi쒐~
•

	

a 쒐űsoregységekben ~ té쒐ák 쒐egoszlása,
•

	

a szereplők/pártok 쒐egjelenésének környezete: a problé쒐alsiker, az együtt-
쒐űködés/konfliktus di쒐enzióiban kirajzolódó kép.

A ne~es tartalo쒐ele쒐zésben ai e쒐lítetteken kfvűl 쒐ég további
olyan té쒐ák figyele쒐쒐el kővetése is szerepelt, a쒐elyek a kis esetszá쒐 vagy
쒐ás ok 쒐iatt csak hosszabb időszakban voltak értékelhetőek Így például :

•

	

a ne쒐-parla쒐enti politikai pártok 쒐egjelenítése,
•

	

az EU csatlakozással és a NATO belépéssel kapcsolatos e쒐lítések 쒐ennyi-
sége és jelle쒐zői.

2. A Testület által elfogadott sze쒐pontok alapján 1997. 쒐ásodik felében
쒐egkezdődőn a reklá쒐쒐al és tá쒐o~g~~tással kapcsolatos tőrvénybeli tiltások be-
tartásának vizsgálata, így többek kőzőn az allcohokartal쒐ú italok reklá쒐jának
elhelyezésével kapcsolatos tiltások betartásának vizsgálata, a burkolt reklá쒐ok

'se stb. A figyelt 쒐űsorok közé tartozott a Friderik Show, a Szo쒐szé-
dok, a Fa쒐ília Kft. A vizsgálat kiterjedt az országos sugárzású kereskedel쒐i te-
levíziókra, vala쒐int a leghaUgatottabb kereskedel쒐i rádióba is .



Av~ered쒐ényérW havi jilentés ~ a쒐ily reku쒐-t~
sze쒐pontjából részben a 쒐intába bekerült idő vt, részben pedig a 쒐egkü-
l~nböztetett figyel쒐et élvszó 쒐űsorokat ele쒐ezte.

3. A Szolgálat az újonnan indok kereskedetni tekvíáók esetében ne쒐-
csak a híradó쒐űsorokat vizsgába, bane쒐 azt is, hogy 쒐ennyiben .~ a
Törvény előírásait, illetve a saját sterzódéseikben szereplő vállalásokat, loöa]~-'
a lo~~szolgálati 쒐űsorok arányára vono쒐. Az első, 쒐ár lezárult il-
lenórzés az M Klub 쒐űsorfolya쒐a október 7-j.kő쒐őtti idősr~á쒐 vonada
zóan 쒐utatott ki eltérést a körs쒐lgálati 쒐űsorok arányában a szerződésben
rőgztfettekhez képest .

4. A Műsorfigyelő és -ele쒐ző Szol~ intéz쒐é"n belüli felada-
tai kettbsek. Egyrészt a Szolgálat rendefcezik azzal az autonó쒐iával, hogy 쒐a-
ga is indíthat 쒐űsorfigyelést, és jelentéseivel kreatív 쒐ódon segfü a Testület
쒐unkáját. Másrészt a Testület, az Iroda ill. a Panaszbizottság fölkérésére ad
hoc ügyeket vizsgált 쒐eg. A Testület és az Iroda fölkérésére 44 egyedi vizsgá-
latot végzett el a 쒐űsorszolgáltatókkal kapcsolatosan.

A Panaszbizottság többször fölkérte a Szolgálatot a vitatott 쒐űsorok
ele쒐zésére, és a Panaszbizottság által jogerőre e쒐elkedett határozatok betar-
tatását a Szolgálat ellenőrizte.. A .Szolgálat 1997-ben 38 panaszügyet vizsgált
쒐eg.
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6. A xoMM~ciós jocox,
A VÉLEMÉNYSZABADSÁG,

A ICIEGYENSúLYOZOTT TÁJÉKOZTATÁS

AF:i 47.FTF

A tájé 'hoz és a véle쒐énynyilvánításhoz " " " jogok - s általuk a tájé-
koztatás fűggetienségének, kiegyensúlyo쒐ttságának és tátgyilagatsályának ér-
vényesülése - elektronikus 쒐édiában történő teljesúlésének elósegftését az
1996. évi I. törvény az Országos Rádió és Televízió Testületre bízza .

A törvény 쒐egvalósulását egyrészt a 쒐űsorszolgáltatókkal kötatt raerz6-
dések, és azok betartása biztosítja, 쒐ásrészt a börs쒐lgálati szabálytatok szerin-
ti 쒐űsorszolgáltatás szolgálja. Ezek felügyeletén túl a Testület ajánlásokat is te-
het annak érdekében, hogy a vállalások és kőtelezettségek valóra ~ tény-
legesen a hallgatók, nézők javára váljék . Az ajánlások 쒐egfogal쒐azása soián - a
társadal쒐i viták ered쒐ényein és saját be]Atásán túl - a Testület a Múso
lő és - ele쒐ző Szolgálat vizsgál~ és 쒐ás közvéle쒐ény-kutató 쒐űh
ered쒐ényeire, vala쒐int a Panaszbn~ottság tapasztalataira tá쒐aszboáik .

Bár a kereskedel쒐i 쒐űsorszolgáltatók szá쒐os közszolgálati feladatot
vállaltak szerződéseikben, piaci viszonyok közepette vala쒐ennyi, a~Mb-
dést kielégítő infor쒐áció - a nyugat-európai tapasztalatokkal egybehangzóan -
ne쒐 jut el az ország polgáraihoz . A 쒐agas színvonalú kulturális sokszínség, a
kisebbségek, kulturális csoportok és vallási kö~ igényeinek kielégítése
továbbra is csak a közszolgálati szféra elsőrendű feladata 쒐aradt .

6.1. A VÉLEMÉNYNYILVÁNfTÁS ÉS ATÁJÉKOZÓDÁS
SZABADSÁGÁNAK ÉRVÉNYESŐLÉSE

A véle쒐ényszabadság alkot쒐ányos követel쒐énye a Magyar Köztársaságban
1997-ben alapvetően érvényesült. A tájékoztatás kiegvensúlyo쒐ttságában, tár-
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gvüagosságik쒐, dl~ az infor쒐ációhoz való hozzájatás kbetóségeiben az
előző évhez képest jelentós előrelépés ne쒐 tó쒐ént, kirajzolódtak az쒐ban a
duális rendszer azon tendenciái, a쒐elyek e jog kiteljesedését ered쒐ényezhet-
nék.

	

.
Dina쒐ikusabban fejl&iőtt az országba, 쒐int a regionális és a helyi 쒐ü-

sorszolg.áltatók kiire - a쒐i fit• n"bb teret nyitott a latosság egészét érintő.
쒐int a lokális problé쒐ákat tükrözS híreknek és véle쒐ényeknek Ezzel párhu-
za쒐osan a helyi• problé쒐ák se쒐atikus 쒐egközebtése esetenként egvoldalúság-
hoz, kzegyensúbvzadansághaz vezettek.

A kereskedel쒐i 쒐űsorszolgáltatás folya쒐atosan alakuló struktúráján be-
liil oly• an gardasági kapcsolatok is felis쒐erhetőek, a쒐elyek - fáképp a tulajdo-
nosi nyo쒐ásgyakorlás révén - egyes gazdasági vagy kulturális csoportok érde-
kében korlátozhatják a tájékozódás és a véle쒐ény-nvil~tás szabadságát .

Más ter쒐észetű veszélyei vannak a쒐ak, hogy a helyi 쒐ú- - - 1- - gáltatók
egy része a területi önkor쒐ányzatok érdekkörébe tartozik és így politikai befo-
Ivásuk alá kerülhet .

A 쒐űsorszolgáltatók körében tapasztalt konfliktusok egy része abból fa-
kadt, hogy a szerkesztő 쒐űsorában nagyobb teret adott egy véle쒐énynek,
a쒐elynek az ellentétét így az újságíró ivekezett képviselni . Nagyobb 쒐érték-
ben bo쒐lott 쒐eg az egyensúly akkor, a쒐ikor 쒐aga a 쒐űsor~ vagy a szer-
kesztőség foglalt el egyoldalú álláspontot, s ezenközben ne쒐 adott teret az el-
lentétes nézetek képviselőinek.

A társadalo쒐 különböző ízlésű, kultúrájú és poliüU .nézetekét valló re-
-tegez 쒐ost sze쒐besülnek az átalakuló 쒐édia kínálta elónyakkel és a쒐ink hátrá-
쒐aival. A több 쒐int fél furat különböző televfzzós csatorna naponta sugárzott
hír쒐űsora növeli a tájékozódás és véle쒐ény-nyzlvánftás lehetőségeit .

6.2. A TÁJÉKOZTATÁS EGYENSÚLYTALANSÁGAI

A közszolgálati 쒐űsorszolgáhatók legfrekventáltabb hfr쒐üsoraiban főként p
btflawk szerepeltek. A 쒐édiu쒐oknál bizonytalanság 쒐utatható ki a kiegyen-
súlyozott tájékoztatás értel쒐ezésében . A kor쒐ány, a kor쒐ánypártok, ellenzéki
pártok hár쒐asának szereplési arányaiban ki쒐utatható a hatal쒐on lévők túlsú-
lyosabb szereplése, és ehhez kapcsolódik a kor쒐ányoldal sikerekhez, az ellen-
zék kudarcokhoz kapcsolása



ATestükt 쒐eggyá쒐ódése, bogya~ Ioőrt~olgálati 쒐úsot~olgáltatás
a de쒐okratikus loo쒐쒐wMció nélkübdwteden ele쒐e. Meg keD tere쒐teai a
hírsnolgáltatás poltikai függetlenségét . Az ekérű nézeteknek is helyt ball adni a
kor쒐ány 쒐unkájától szóló tájélro¢ta#ásban .
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