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Beszámoló

Bevezetés

2004 nem tartozik a Duna Televízió Rt . történetének szokványos évei közé . A négy

évre megválasztott elnök mandátumának lejárta, az új pályázat kiírása és az abból következő

folyamatok alakulása túlmutat a Duna Televízió közvetlen ügyein . Azelőtt és azóta más

közszolgálati intézmények elnökváltásának zavarai a Duna Televízióénál súlyosabb érvekkel

utalnak rá, hogy a Magyar Országgyűlés a médiatörvény módosításával segíthetné az

ismétlődni látszó jogi természetű problémák megelőzését. A konszenzus követelményére

felépített törvény néhány ponton, különösen a megegyezés nélküli helyzetekben, gyengének

bizonyul az elhúzódó elnökválasztási időszakok jogszerű áthidalásra .

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnöksége a 2004-ben kialakult

állapotban sokszor a Duna Televízió jövőjét is kockáztató belső vitákban kényszerült utat

keresni a törvény által nem pontosított kérdések dzsungelében . A napi sajtó sajátos tükre lehet

annak, hogy a belső viták mennyire voltak szakmaiak, mennyire maradtak a jogértelmezés

területén és mennyire szűrődött be a döntésekbe a közszolgálati intézmények irányításában

semmiképpen sem kívánatos és törvényt is sértő politikai érdekérvényesítő szándék .

Nem tartjuk tisztünknek, hogy megfellebbezhetetlenül értékeljünk, de fontosnak

gondoljuk, hogy kritikusan és önkritikusan tárjuk a Magyar Országgyűlés elé a történteket .

Néhány problémát okozó tényt már a bevezetőben jeleznünk kell (a részletes kifejtésre

a Beszámoló 2, pontjában lesz módunk, ahol a kuratórium és az elnökség tevékenységével

foglalkozunk) .

a.) A Duna Televízió elnökének a mandátumáról már májusban döntenie

kellett a kuratóriumnak. Noha a médiatörvény lehetővé tette volna az

egyszeri hosszabbítást, a kuratórium elnöksége ehhez nem járult hozzá a

szükséges kétharmados többséggel . A mandátum szeptemberben járt le,

tehát a fennmaradó időszakban a részvénytársaság vezetői kettős

bizonytalanságban voltak. Egyrészt hihették, hogy az elnök az új

pályázaton ismét elnyerheti a tisztséget, tehát mindannyian maradnak ;

másrészt arra is gondolhattak, hogy valami teljesen újat kell kitalálniuk,
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amit a szeptember utáni esetleges átmeneti időszakban módjuk lesz

átültetni a valóságos működésbe . Vagyis sajátos igazodási kényszerek

léptek életbe .

b.) Ennek következtében szeptember elején a korábbinál pénzigényesebb új

szerkezetbe helyezték a műsort, amit az elnök távoztával nem volt hivatali

lehetőségük megváltoztatni. A 2004-es veszteségnek (518 millió forint) a

nagyjából 60 milliós része ebből adódik. Már itt jelezzük, hogy a

kuratórium a 2004-es üzleti tervet indokoltnak látta 460 millió forintos

veszteséggel elfogadni. (Ennek magyarázatára a Beszámoló 1 . pontjának

Visszatekintés alcímű fejezetében térünk ki .)

C.) Mivel az esztendő végéig, sőt, 2005 februárjáig nem sikerült új elnököt

választani, és az átmeneti időszak irányítási jogköreinek

meghatározásában is adódtak viták, a 2004-es évről szóló

részvénytársasági mérlegbeszámolót - a gazdasági alelnök kivételével -

olyan vezetőktől kapta meg a kuratórium, akik nem ismerték, nem is

ismerhették teljes mélységében a 2004-es év történéseit .

Jelen beszámolónkat a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumi elnöksége és a

Duna Televízió Részvénytársaság új elnökének és alelnökeinek egyeztető munkája nyomán

terjesztjük a Magyar Országgyűlés elé .



1 ./ A Duna Televízió Rt. tevékenységének felügyelete

1 .1 . A Részvénytársaság pénzügyi helyzete 2004-ben

Visszatekintés

2002 nyereséges éve volt a Duna Televíziónak, és a kiegyensúlyozott, lényegében

„nullszaldós" eredményt 2003-ban is sikerült elérni . A 2003 . év utolsó negyedévében azonban

kísérlet történt a műsorgyártás olyan növelésére, ami túlment az elfogadott üzleti terv

előirányzatain, de a nagyobb hiányt tartalmazó tervmódosítási javaslatot a kuratórium

elutasította. Bár a veszteség növekedését akkor sikerült megakadályozni, a 2003 . év végén

elgondolt műsorgyártási növekedés mégis alapvetően befolyásolta a 2004 . évi üzleti terv

műsorgyártási elképzeléseit .

Ezek nem voltak egészen légből kapottak. 2004-re nagy valószínűséggel prognosztizálható

volt az országgyűlési többlettámogatás - például a szerkezetátalakítást segítő összegek

formájában. Ez a remény is befolyásolta a műsorokért felelős szakmai vezetőket, hogy

jelentős, majdnem félmilliárdos, a Bevezetésben említett 460 millió forintos veszteséggel

terjesszék elő a 2004 . évi üzleti tervet. A döntéshozó kuratórium részben ezeknek az érveknek

az alapján, részben pedig annak tudatában fogadta el a tervet, hogy a 2003 . évi tőkejuttatás

megmaradt része és a 2004-re várható támogatás elegendő összeget szabadít fel, így a saját

források összességükben kezelhetővé teszik a tervezett veszteséget .

Az év folyamán valóban érzékelhető volt a bevételek növekedése, de ez nem volt olyan

nagyságrendű, hogy alapot adjon a távozó elnöknek arra, hogy három héttel mandátuma lejárta

előtt, tehát szeptemberben az egész évre kivetítve több száz millió forint kihatású, új

műsorokkal megerősített műsorstruktúrát indítson be . Ennek hatását jól illusztrálja a

következő grafikon :
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Máj .

	

Jún.
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Dec.

Jogos kérdés: ha ez a veszteség már az indításnál látható volt, miért nem történt

szeptembertől októberig hathatós ellenintézkedés? A Bevezetésben többek között erre

utaltunk. A Médiatörvény értelmezési ellentmondásai ugyanis odavezettek, hogy az

intézményt átmenetileg vezető triumvirátusnak nem volt megfelelő döntési jogköre . Ebből

következően már az új műsorstruktúra beindításánál érzékelhető egyensúlyi problémák

felszámolását az akadályozta egyebek mellett, hogy a kuratórium a háromtagú ügyvezetés

döntési kompetenciáját teljes egyetértéshez kötötte . Így bizonyos területeken (pl .

műsorstruktúra, humánpolitika) megbénult a cselekvési mechanizmus . Olyannyira, hogy a már

2004 decemberében szükségessé vált műsorgyártási visszafogásokat végül csak a 2005

februárjában felálló új vezetés tudta életbe léptetni . Azt azonban már nem tudta

megakadályozni, hogy a múlt szeptemberi döntések következményeként 2005 első

negyedévében is ne keletkezzen mintegy 50 millió forintos többletköltség, ami értelemszerűen

a 2005 . évi gazdálkodást terheli .

Az előbbiekben vázolt tényezők meghatározóak voltak abban, hogy a Duna Televízió Rt .

2004. évi gazdasági mérlege megközelítően 520 millió forint veszteséget mutat . A deficit

hatására a társaság saját tőkéje jelentősen mérséklődött, a jegyzett tőke körülbelül 75 %-ra

esett vissza, ami felvetette a jegyzett tőke leszállításának szükségességét .



millió Ft

*2003. évi költségvetési tőkejuttatással (691,8 mill. Ft) megnövekedett értékek

Értékelő gazdasági összegzés

A Duna Televízió Rt. 2004. évi 518,0 millió forintos vesztesége bár csak kismértékben

(mintegy 60 millió Ft) haladja meg az üzleti tervben jóváhagyott deficitet, kialakulása

azonban olyan ellentétes irányú tényezők következménye, amire külön figyelmet kell

fordítanunk - tanulságképpen a jövőre .

A bevételi oldal alakulását döntően két tényező befolyásolta :

Az előbbiekben vázolt, terven felüli költségeket okozó műsorpolitikai döntések

negatív hatását nagyrészt ellensúlyozta a saját bevételek mintegy 200 millió forintos

növekedése. A tervezetthez képest jelentős bevétel-növekedést meghatározóan két

tétel hozta: az egyes műsorok (pl . a Mindentudás Egyeteme) speciális támogatása,

illetve a bérmunkában végzett teljes körű broadcast szolgáltatásért kapott díj a

Bajnokok Ligája közvetítésében (50 millió forint) .
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2002. évi tény 2003. évi tény 2004. évi tény

Mérleg szerinti eredmény 197,9 -26,9 -518,0

Saját tőke 1 .172,9 1 .837,8* 1 .319,8

Jegyzett tőke 1 .104,0 1 .795,8* 1 .795,8
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Előnyösen hatott a tervezetthez közeli pénzügyi egyenleg alakulására, hogy 2004-ben a

Duna Televízió 60 millió forintnyi összegben nyert pályázati pénzeket, és ugyanilyen

nagyságrendű, terven felüli kamatbevételt is realizált .

A költség és ráfordítási oldal alakulására az alábbi tényezők hatottak :

A 2004-es üzleti terv 2,8 milliárd forint műsorgyártási keretszámot jelölt meg . Ezt

lépték át az előbb elemzett okok miatt. A százmilliós műsorgyártási túllépés

költségszerkezete tovább rontotta a már 2003-ban is negatívum felé mozduló

költségarányokat : romlott a belső technikai kapacitások (főleg a stúdiók)

kihasználtsága, miközben százmilliós nagyságrendben nőttek a külsős bérkifizetések

valamint a saját gyártású műsorokhoz vásárolt részanyagok költségei .

Pénzügyileg javította az egyenleget a tervezettnél alacsonyabb értékű filmbeszerzés .

Szerencsére ezt úgy sikerült megoldani, hogy az alacsonyabb filmbeszerzési költség

egyelőre nem érintette a Duna TV műsora egyik meghatározó elemének tekintett

játékfilmek művészi színvonalát . A jövőre nézve azonban az ilyen visszafogások

nyilvánvalóan tarthatatlanok .

A műsorköltségek megalapozatlan növelése van tehát a negatív oldalon, és ez a

tervezettnél mintegy 10%-kal nagyobb deficitet okozott . Pozitív fejlemény viszont, hogy

2004-ben 800 millió forintos pótlólagos támogatást kapott a Duna Televízió az

Országgyűlés döntése alapján . Ez a technológiai és szervezeti struktúraátalakításra

biztosított központi forrás alapjaiban módosította a részvénytársaság műszaki felzárkózásának

lehetőségét, illetve annak ütemét . A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumának

elnöksége a fenti összegből 650 millió forintot hagyott jóvá a pontosan meghatározott

fejlesztési célokra, technikai beruházásra. Ez az összeg - kiegészülve a 2004-2005 . évi saját

forrásokkal - jelentős előrelépésre adott lehetőséget mind a szervertechnika széleskörű

alkalmazásában, mind a modern szervezéstechnikai és archiválási rendszerek kiépítésében .

A fennmaradó 150 millió felhasználása csak részben valósulhatott meg : új tudósítói

pontok létesültek Erdélyben és Brüsszelben . A többi, a személyi állomány csökkentésére

vonatkozó előírás azért nem teljesülhetett, mert a fentebb vázolt okok miatt az ügyvezetésnek

erre nem volt felhatalmazása . A kuratórium elnöksége 2005-ben az Országgyűlés elnökétől

illetve a szakbizottságoktól kérte a fennmaradó összeg (150 millió Ft) felhasználása
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elszámolási határidejének módosítását . Minden ezzel kapcsolatos információt a törvények

által előírt módon rendelkezésre bocsátottunk .

A Duna Televízió nagymértékben a 800 millió forintos, fejlesztési és szervezeti

struktúraváltásra címzett állami juttatásnak köszönheti, hogy a jelzett problémák ellenére a

pénzügyi helyzete az egész év folyamán stabil volt .
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1 .2 Az alapító okiratban foglalt célkitűzéseknek való megfelelés

A Duna Televízió feladatait 2004-ben is az alapításakor meghatározott célkitűzések

jelölték ki, elsősorban az, hogy erősítse a szellemi hidat a Magyarországon és a határainkon

túl élő nemzetrészek között. A kuratórium a 2004-re szóló üzleti tervnek a műsorokkal

foglalkozó része, a hír, a kulturális és a szolgáltató műsorok elé azt a követelményt állította,

hogy friss és hiteles információkkal, a művészet és a tudomány valós értékeinek

népszerűsítésével, hasznos ismeretekkel segítsék elő a nézők tájékozódását és a nemzeti

identitás erősödését .

A tizenkét évvel ezelőtt meghatározott törekvés az elmúlt évtizedben természetesen új

tartalmakat is kapott . Abban a mértékben, ahogyan változott az anyaország és a határokon túl,

tömbben vagy szórványban, olykor diaszpórában élő nemzettestek, a világ magyarjai közötti

viszony fenntartásának lehetősége . Az akkor megfogalmazott alapkövetelménynek az a része,

hogy a Duna Televízió elfogadható, sőt, ha lehet, eligazító legyen a más nemzetekhez és

közösségekhez tartozók számára is, egyre inkább erősödik .

Az alapító okirat szerint a Duna Televíziót az összmagyarság egészét szolgáló,

értékorientált, tájékoztató, szolgáltató és kulturális televízióként határozták meg . Az alapítók a

példát adó, erkölcsi mértéket állító, a mindenkori divatokon túllépő, minőségelvű

népszolgálatot (közszolgálatot) végző televízióadás reményében hozták létre . Elgondolásuk az

volt, hogy a nemzettesteket összekötő hídverés, a nemzettudat, a nemzeti identitás, az

emberek tájékozódási igényének kielégítése csakis a kultúra és a civilizáció értékeire

támaszkodva lehetséges . A médiatörvény is ennek a gondolkodásnak a szellemében tette a

Duna Televíziót a közszolgálati rendszer részévé .

A Duna Televízió műsorainak azóta is változatlan alapfeladata, hogy az egyetemes

magyarságot tájékoztassák a különböző országokban élő nemzettársaink politikai, társadalmi,

gazdasági és szellemi életéről, bemutassák a nemzet sorsfordulóit és az emberek mindennapi

életét, megszólaltassák a tudomány és a művészet alkotó egyéniségeit, s e missziók által

erősítsék a nemzethez tartozók azonosságtudatát .

A műsorok 2004-ben is rendszeresen felidézték a magyarság múltjának kiemelkedő

eseményeit, összekapcsolva a korszerű jövőkép kialakításának elősegítésével. Jelentős

programok készültek a tudásalapú társadalom, az európai integráció értékeinek

népszerűsítéséről és azoknak a félelmeknek az eloszlatásáról, amelyek az Európai Unióból
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egyelőre kimaradó nemzetrészek tagjaiban fogalmazódnak meg . Színvonalasan szóltak a

műsorok arról, hogy gazdaságunk, tudományunk és művészetünk miképp van jelen Európában

és a világban, s melyek e jelenlét tartalmi ismérvei .

A Duna Televízió sajátos, az alapító okiratban körvonalazott szerepéből adódóan a

műsorok világképét eddig is meghatározta az összmagyarságban való gondolkodás igénye . A

vételkörzet kibővülése, az amerikai és az ausztráliai sugárázás azonban további kihívást jelent

abból a szempontból, hogy meg kell tudni szólítani a távoli földrészeken élő magyarokat is .

Tavalyi beszámolónkban már megírtuk: részben értelmezés kérdése, hogy az alapító

okirat és a médiatörvény milyen mértékben írja elő a Duna Televízió számára a tengerentúli

sugárzás követelményét. Ilyen, betű szerinti előírás nincs. Az alapításkori helyzetben az is

nagy előrelépés volt, hogy a Kárpát-medence korábban minden tekintetben, szellemi-

kulturális értelemben is elzárt magyarjaihoz eljuthat a televíziós üzenet . Az alapító okirat és a

médiatörvény szellemével azonban nem ellentétes az összmagyarságban való gondolkodás, a

nemzet egységének a szolgálata .

Jogászi nyelven az fogalmazódik meg : az alapító okirat és a médiatörvény 30 . §-a

értelmében a Duna Televízió elsősorban a Magyar Köztársaság határain kívül élő magyarság

számára nyújt közszolgálati műsorszolgáltatást . Mindezekre tekintettel a Duna Televízió

feladata a Magyar Köztársaság Alkotmánya 6 .§-ának (3) bekezdése megvalósítása érdekében

televízió műsor sugárzása Közép- és Kelet-Európában, különösen az országon kívül élő

magyarság számára . A műsorszolgáltatás szolgálja a magyar és az egyetemes szellemi és

kulturális értékek közvetítését ; a tárgyilagos Magyarország- és magyarságkép kialakítását

Európában és azon kívül ; a népek közötti és a nemzetközi kapcsolatok ápolását és erősítését ; a

magyar kisebbségek identitásának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzését (a Duna Televízió

KMSZ-ének preambuluma) .

Kötelességünk emlékeztetni rá, hogy a tengerentúli sugárzásra országgyűlési biztatást

is kapott az intézmény. Csupán emlékeztetőül hivatkozunk a beszámolási időszakot jóval

megelőző, de a 2003-as döntéseket is meghatározó történésekre . 2000 decemberében az

Országgyűlés 910 millió forintot szavazott meg a határon túli televíziózás fejlesztésére. Bár az

összeg gazdája az Illyés Közalapítvány lett, a programot - akkor úgy lehetett hinni -

egyértelműen a Duna Televízióra építették . Ugyancsak az Országgyűlés 800 millió forintot

szavazott meg az amerikai sugárzás megvalósítására, ami az ÁPV Rt. bekapcsolásával jött

volna létre. A határokon túli televíziós fejlesztésnek azonban nem a Duna Televízió lett a
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szakmai gazdája, az amerikai sugárzás támogatása pedig teljességgel elmaradt . Mint ahogy az

ausztráliai sugárzásé is.



1 .3 A közszolgálati műsorszolgáltatás helyzete

Meg kell jegyeznünk, hogy a pénzügyi nehézségek magát a műsort és a kulturális

misszió érvényesülését nem rontották. A Duna Televízió a legtöbb területen meg tudta őrizni a

korábban kivívott tekintélyét . 2004-ben is arra törekedett, hogy szellemi híd legyen a

magyarság különböző országokban élő nemzettestei között . Igyekezett friss és hiteles

információkkal ellátni az amerikai és ausztráliai sugárzás következtében térben is

kiszélesedett és megnövekedett nézőtábort .

Nagy gondot fordított arra, hogy a magyarság múltjának sokoldalú felidézése mellett a

jelen bemutatása is ott legyen a képernyőn . Erre ösztönözte az Európai Unióhoz való

csatlakozás is, aminek számos nagyszabású műsort szentelt . A térség társadalmi és gazdasági

folyamatainak bemutatásán túl figyelemmel kísérte, hogy a magyar tudomány és művészet

miképpen van jelen a világban, a magyarságban felhalmozódott tudás és tehetség mennyire

érvényes és versenyképes a nemzetközi mezőnyben .

Általánosságban elmondhatjuk: a Duna Televízió egészében véve sikeresen teljesítette

legfontosabb célkitűzéseit. De az eredmények árnyékában egyre jobban mutatkozó hibákat

kénytelenek vagyunk kritikusan szemlélni .

(A 2005-ben bekövetkezett vezetőváltás következtében most olyan gyártási struktúra

munkájáról és teljesítményéről kell beszámolnunk, amelyik részben már nem létezik, illetve

alapjaiban átalakult . Jelentésünk tehát nehezen fordítható le a mai állapotokra.)

Kulturális Igazgatóság

2004-ben valamelyest csökkent a saját gyártású műsorok száma . Ennek egyik oka a

forráshiány, míg a másik a vezetésben lejátszódó folyamatokkal függ össze . A vezetők és a

vezetői elképzelések változásai következtében a nyári szünet után néhány műsor úgy szűnt

meg, hogy helyette nem indult új (Táncház, Muzsika-Szó, Macskássy Katalin

gyermekműsorai). Eme tények ellenére a művészeti műsorok 2004-ben is színvonalasan

teljesítették feladataikat .

A Művészeti Főszerkesztőségnek ebben az évben is a Tálemum volt a legjobb és

minőségben legegyenletesebb sorozatműsora, amelyben tehetséges alkotók sorát mutatták be
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Udvaros Dorottyától Gellér Brunó Istvánig, olyan rendezőket foglalkoztatva, mint Sopsits

Árpád, Groó Diana és Mispál Attila. Színvonalas koncertfelvételek készültek, illetve

koncertek közvetítésére fordították a szűkös pénzügyi keretet, néhány értékes színházi

produkcióit is rögzítettek.

A főszerkesztőség másik sorozatműsora, a Gong egyre gyakrabban jelentkezett

tematikus számmal, emiatt nem tudta megmutatni a kulturális élet gazdag eseménysorát . A

műsor stílusa is vitákat váltott ki . Ezért indult el szeptemberben a 18 órakor jelentkező

Híradón belül a Kulturális Hírek elnevezésű blokk .

A közművelődési műsorok változatlanul fontos helyet foglaltak el a Duna Televízió

programszerkezetében . A főszerkesztőség zászlóshajója, a Mindentudás Egyeteme továbbra

is a magyar közművelődés egyik legsikeresebb médiaprogramja . Örömünkre szolgált, hogy a

többi közművelődési műsort is sikerült szemléletben és formában megújítani, miáltal frissebb,

mozgalmasabb lett a Szótár, a Nyelvőrző és a Heuréka. Az Emlékképek megszűnt,

ugyanakkor a külső gyártásban készülő Századunk változatlanul őrzi jó hírét és szakmai

rang] át .

Ellentmondásos volt a nézők jogos szórakoztatási igényére hivatkozó, de az intézmény

lehetőségeihez mérten túl drága, 2004 őszén elindított kívánságműsor, a Duna-parti

randevú, ami ugyan a határon túli stúdiók munkatársait is bevonta a készítésbe, de hamaros

megszüntetése is jelzi, hogy nem igazán a Duna lehetőségeihez igazodott .

Amíg a művészeti és közművelődési műsorok területén a lehetőségek és a feltételek

szűkre szabták mozgásteret, a Dramaturgia valamint a szervezetileg hozzá tartozó Duna

Műhely és a Danatáj Alapítvány ismét sikeres esztendőt tudhat maga mögött . A Duna

Műhelyben továbbra is tehetséges fiatalok raja dolgozik, filmjeik rendszeresen sikerrel

szerepelnek a hazai és külföldi szakmai megmérettetéseken . A Műhely közreműködésével

készített filmek közül 6 szerepelt a 2005-ös Magyar Filmszemlén, s közülük Kenyeres Bálint

Before Dawn című alkotása fontos díjat kapott, ráadásul több nemzetközi versenyre is

meghívták.

A Dramaturgia révén 2004-ben is több nagyjátékfilm megvalósítását támogatta a Duna

Televízió, így Groó Diána Csoda Krakkóban, Erdőss Pál Üvegfal, Dyga Zsombor Kész

cirkusz és Mispál Attila A fény ösvényei című filmjét. A Dramaturgia egyik legsikeresebb

vállalkozása a televíziós filmek készítésében való részvétel volt . Ennek során készült

Bereményi Géza Hóesés a Vizivárosban, Gárdos Péter Porcelánbaba, Siklósi Szilveszter

Ritter napja, Török Ferenc Csodálatos vadállatok, Esztergályos Károly Ebéd és Silló



16

Sándor operafilmje, A kékszakállú herceg vára . A 2005-ben is folytatódó sorozat nagy

nyereség, hiszen vitathatatlan művészi teljesítmények részeseivé váltak a nézők .

A Duna Televízió közreműködésével számos egyedi dokumentumfilm készült, így

Sára Sándor Nehézsorsúak című sorozata, Fésős András Herskója, PásUndi Anikó Erdély

1956-ja, valamint Gaál István Kerala és Rendhagyó párizsi leltár című alkotásai .

A Duna Televízió anyagi támogatásával működő Dunatáj Alapítvány is jónéhány

jelentős produkcióval jelentkezett 2004-ben. A tavaly 10 éves születésnapját ünneplő műhely

az esztendő során 4450 perc műsoridőt kapott a csatornától . A Dunatáj produkcióit a

Hungária Televízió Közalapítvány is támogatta . A Dunatáj gondozásában számos

kiemelkedő film született, amelyek rendkívül eredményesen szerepeltek a különböző hazai és

nemzetközi fesztiválokon. Az Aranykalyiba a Jihlavai Nemzetközi Fesztiválon díjat nyert .

Az év termésének legjelentősebb mustráján, a 36 . Magyar Filmszemlén hét munkájuk került a

versenyprogramba. A zsűri produceri különdíjjal jutalmazta a műhely sokéves színvonalas

teljesítményét . Csigavár című filmjük rendezői díjat, a Visegrádi Filmfound Díját, a

diákzsűritől pedig a dokumentumfilm fődíját kapta. A zsűri díját nyerte el Az árulásról című

alkotás. Bucsek Tibor operatőri díjat kapott A képíró - Aba-Novák Vilmos című

ismeretterjesztő film fényképezéséért. Egészestés játékfilmjük, a Kinder Garden a diákzsúri

elsőfilmes fődíját érdemelte ki. Szederkényi Miklós megkapta az év gyártásvezetőjének járó

Árvai Jolán díjat. Buglya Sándor több mint három évtizedes filmpedagógusi, rendező-

operatőri és produceri tevékenységének színvonaláért Csokonai díjat vehetett át . Külön

említést érdemel, hogy többévi munkával elkészült Jelenczki István Eszmélet után I-TV .

című, több mint négyórás filmes elégiája József Attiláról .

Összefoglalva megerősíthetjük, hogy a Duna Televízió - a körülmények szorítása

ellenére is - kulturális értékek egész sorát hozta létre . Született néhány jelentékeny

játék- és dokumentumfilm, és az eredményeket a mozgóképszakma is visszaigazolta.

Kiváló alkotókkal állnak munkakapcsolatban, így az idősebbek közül Gaá1 Istvánnal,

Gárdos Péterrel és Sára Sándorral, a fiatalok közül pedig Mispál Attilától Dyga

Zsomborig és Groó Diánáig a magyar film holnapja dolgozik a Duna Televízióval

együttműködve.



Hírigazgatóság

A hírműsorokkal kapcsolatban a legnehezebb mérleget vonni . A Duna Televízió

illetékes vezetői abban a meggyőződésben munkálkodtak, hogy az év legfontosabb eseményei

- az uniós, majd a romániai és a szerbiai választások vagy akár a hazai kormányváltás - idején

kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Ha az ORTT-hez el sem jutó ellenvéleményeket nem

halljuk meg, akkor ez az önminősítés igaznak is tűnhet . Az ORTT panaszbizottsága valóban

nem hozott elítélő határozatot a Duna Televízió hír- és hírháttér műsorairól, azok ugyanis,

akik elégedetlenek voltak például a romániai választások vagy a december 5-i népszavazás

képernyős előkészítésével és ábrázolásával, esetleg a magyarországi párt-

egyensúlytalanságokkal, nem fordultak a panaszbizottsághoz .

A hírterület vezetői munkájuk visszaigazolását láthatták például abban az ORTT-

tanulmányban, amely azt vizsgálta, hogy az egyes tévécsatornák hírműsoraiban miképpen

jelenik meg az erőszak, a tragédia, a brutalitás . A vizsgálat időszerűségét az a kétségtelen tény

adta, hogy világszerte - a nézettségért folytatott küzdelemben - felértékelődtek az erőszakos

hírek. A felmérés szerint a Duna Televízió a többieknél jóval kisebb arányban adott hírt

erőszakos eseményekről . A Duna Híradójában közölt ilyen típusú hírek között a természeti

katasztrófák vezettek, de ódzkodtak a „megölte, leszúrta, agyonverte" típusú bűnügyi hírektől .

Ez valóban erény, és jól fejezi ki a Duna Televízióhoz illő eseménykezelési stílust . De

semmiféle összefüggésben nincs a politikai hírközléssel kapcsolatban felvethető

problémákkal. Csak egyetlen vitára utalunk : a romániai választások kapcsán a politikai

érintettek minden oldalról kifogásolták a szereplések arányát . A dolog természetéből adódóan

minden oldal a magáét kevesellte . Kuratóriumi elnökségünk kimutatást kért a valóságos

arányokról. A határokon túli műsorokat felügyelő és irányító akkori alelnök azt a számsort

adta elő, amely szerint az RMDSZ 75, az MPSZ 25 százalékban részesült a képernyős

megjelenési lehetőségekből. És ezt az arányt szakmailag megfelelőnek tartotta .

Az ilyen esetek világosan mutatnak rá, mennyire nehéz a politikai szimpátiáktól

mentesíteni a közszolgálati hírközlést . A romániai választások végeredménye ugyanis azt

igazolta, hogy míg az RMDSZ kormányra tudott kerülni, az MPSZ néhány ezer szavazata azt

bizonyította, hogy a Duna Televízió hírszakemberei alaposan túlértékelték a jelentőségét .

Természetesen erre is volt válasz, ez így hangzott : előzetesen mindenkinek meg kell adni az
azonos esélyeket . Ami elvben rendben is van, csakhogy a határokon túli magyarok ügyeiben a

Duna Televíziónak észlelnie kellene, hogy egy adott magyar kisebbségnek az áll-e inkább
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érdekében, hogy parlamenti képviselethez, esetleg kormányzati lehetőséghez jusson, vagy

képviselet nélkül önmagán belül is gyakorolja a döntő többség és az elenyésző kisebbség

demokráciáját .

Ez az időszak nem használt a Duna Televízió és a nézői körében legmeghatározóbb

erdélyi magyarok kapcsolatának .

A szeptember elején indult Kárpáti Híradó épp azért jött létre, hogy javítson a

mindenirányú egymásrautaltságon. A Duna Televízió Híradójában a politika és a közélet

dominált, míg a Kárpáti Híradóban a határon túli emberek mindennapi problémái jelenítődtek

meg. Gondot leginkább az jelentett, hogy hasonló címmel a Magyar Televízió már korábban

működtetett ilyen műsort, amely ráadásul színvonalban is erős kihívásnak bizonyult .

A teljes körű elemzéshez hozzátartozik, hogy a Hírigazgatóság már 2002-ben is jóval

kevesebb pénzből gazdálkodhatott, mint 2001-ben, és ez a tendencia 2004-ben is érvényesült .

A hírműsorok kínálatából hiányzott a napi esti háttérműsor . A korábban hetente jelentkező

Miért? a Duna TV legnézettebb saját készítésű esti magazinja volt . A nézők szerették, hiba

volt a megszüntetése. (2005 őszére marad egy olyan esti műsor beindítása, amely az Indul a

nappal, a híradókkal és a határon túli magazinokkal együtt olyan rendszert alkothat, amiben

minden megtalálható, ami közélettel, társadalmi problémákkal foglalkozik közlő és elemző

módon is .)

A vallási szerkesztőség 2004-ben - szűk anyagi lehetőségei ellenére is - a Duna

Televízió múltjához, rangjához méltó munkát végzett . Számos nagyszabású eseményt

közvetített .

A Dunatext és a honlap szerkesztőségének életében az volt a legfontosabb esemény,

ho 2004. november 2-án megújult a Duna TV honlapja . Ennek eredményeként 34

százalékkal nőtt a honlap látogatottsága .

Határon túli és kisebbségi igazgatóság

Bizonyos belső, szakmainak is tekinthető feszültségeket jelez, hogy a hírterület és a

határon túliakért felelős igazgatóság tevékenysége sok tekintetben fedte egymást, a feladatokat

ugyanakkor némiképp eltérően értelmezték. A kisebbségi igazgatóság műsorai igyekeztek

bemutatni a térség és a nagyvilág érdeklődésére számot tartó politikai eseményeket, társadalmi

jelenségeket, amelyek megvitatása, háttérelemzése hazai és határon túli politikusok, közéleti

személyiségek és szakelemzők segítségével történt . Megkülönböztetett figyelemmel követték
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a kárpát-medencei magyar történelmi egyházakat is érintő politikai változásokat, mindenek

előtt az egyházi vagyon visszaadására vonatkozó politikai döntések, az egyházi iskolák

sorsának, megítélésének változásait Romániában .

Ezen a műsorterületen jobban figyeltek arra is, hogy a határon túli magyar politikai

pártok és ellenzékeik között megtartsák a megfelelő egyensúlyt, és hogy az anyaországból

exportált-importált ellentéteket a Duna Televízió ne mélyítse el, ne fokozza tovább . Fontos

műsoraik, mint például az Esti kérdés és a Közép-európai Magazin - a kárpát-medencei

magyarság sorskérdéseivel foglalkozva - kifejezetten nemzetpolitikai kérdéseket feszegettek

2004-ben .

Valamennyi, az igazgatósághoz tartozó műsorban figyelemmel kísérték az EU-

csatlakozási tárgyalásokat, bemutatták a tíz csatlakozó országot, ezzel is közelebb hozva

egymáshoz az új EU-s tagállamokat . Bemutatták a kárpát-medencei kistérségeket, régiókat is .

Ez kiváltképp fontos kötelezettsége a Duna Televíziónak, mivel az Unióban nem a születő

autonómiákra helyezik a hangsúlyt, hanem a régiók kialakítására .

A politikai szándékokat is figyelembe véve igyekeztek azokat a magyar

nemzetrészeket is régiókba sorolni, amelyek esetében a többségi államoknak egyelőre nincs

kilátása a csatlakozásra. Horvátország átmenetnek számít, de Szerbia és Ukrajna még nem

kerülhetett fel a csatlakozók listájára .

Az Igazgatósághoz tartozó kilenc műsor, az Esti kérdés, Heti Hírmondó, Régiók,

Váltó, Zöld műsorok, Csellengők, Felelet az életnek, Célkereszt és a Közép-európai

Magazin, felelősséggel mondhatjuk, ezeknek az elveknek az alapján készült 2004-ben .
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1 .4 A médiatörvény közszolgálati előírásainak érvényesülése

A Médiatörvény meghatározott kvótákkal szabályozza a főműsoridőben és a teljes napi

műsorfolyamban sugárzott műsorok műfaji, nemzetiségi megoszlását . A Duna Televízió igazi

közszolgálati televízióként követi az előírásokat . Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a

hazai gyártásra vonatkozó kvótákat messze meg is haladja . Ilyen értelemben a 2004-es évről is

elmondható, hogy jól sikerült . De a korábbi évekhez viszonyítható romlás is figyelemreméltó .

Ugyanis olyan területen mutatkozik a hiány, ahol objektív okokból már az előző esztendőkben

is voltak problémák, bár egyfelől kisebbek, mint most. Másfelől maga a terület is igen

érzékeny, mivel a gyermek- és ifjúsági műsorokról van szó .

A médiatörvény 24 pontja közül mindössze ötben maradt el az előírt százalékaránytól

a Duna Televízió,. a gyermek- és ifjúsági területen azonban 2003-ban ez az elmaradás még

csak három pontban jelentkezett . 2004-ben viszont a magyar gyermek- és ifjúsági műsorokkal

kapcsolatos előírásnak körülbelül a harmadát sikerült csupán teljesíteni . Ennek, sajnos, érthető

és méltányolható magyarázata van: a magyarországi ifjúsági és animációs filmgyártás szinte

teljesen leállt, így időnként csak a Magyar Televízió műsoraira számíthatna a Duna Televízió,

ezeknek egy részét azonban 12 éves fennállása óta többször sugározta, más műsorcsoportok

megvásárlására pedig annak ellenére nem ad lehetőséget az MTV, hogy erre lényegében

kötelezné a médiatörvény.Arra hivatkozik, hogy a saját két csatornája számára tartalékol .

Javasoljuk az Országgyűlésnek, hogy a médiatörvény végrehajtásának feltételeiről,

illetve az elmaradás szankcionálásáról is gondoskodjon .

A másik szokásos probléma: a főműsoridőben történő kvóta-elmaradásoknak eddig

általában az volt az okuk, hogy a Duna Televízió a filmek sugárzásakor az erdélyi

időeltéréshez igazodott, ezt viszont nem veszi figyelembe a médiatörvény . Tehát mindössze

időbeli csúszásról volt szó . 2004-ben a főműsoridőben sugárzott hazai gyártású műsoroknak

az előírtnál kisebb aránya is elmarasztalható . Véleményünk szerint az ok ismét méltánylandó,

ugyanis az elmaradás azzal indokolható, hogy a Duna Televízió anyagi lehetőségei jelenleg

nem engedik meg a főműsoridőben sugározható, kötelező számban előírt produkciók

gyártását. A méltányos figyelembevételkor arra is tekintettel voltunk, hogy a hiányokat

kiegyenlítendő a főműsoridőben sugárzott magyar filmek aránya tavaly is többszöröse volt az

előírtnak .



Lássuk mindezt a számok tükrében!

A Médiatörvén előírásainak tel esítése
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Sor
szám Összidő Műsoridő Leírás Előírás Érték

1 .
519 388

perc
129 779

perc

7 . par. (1 .)
Teljes műsoridő 15 %-a legyen
5 évnél nem régebbi magyar műsorszám,
külső gyártású magyar műsorszám,
5 évnél nem régebbi filmalkotás együttesen

15,00% 24,99%

2 180 757
perc

177 615
perc

7 . par . (3 .)
Műsoridő ( filmalkotások, reklám, hírek,
sportközvetítés, vetélkedő, játék nélkül )

20 %-a legyen hazai gyártású műsorszám

20 500% 98,26%

3 63 208
perc 20 290 perc

Főmüsoridőben 28 . par . (1 .) a
Műsoridő ( reklám, hírek, sportközvetítés,
vetélkedő, játék nélkül ) 51 %-a legyen hazai
gyártású műsorszám

51,00% 32,10%

4 429 515
perc

288 811
perc

28 . par . (1 .) a
Műsoridő ( reklám, hírek, sportközvetítés,
vetélkedő, játék nélkül ) 51 %-a legyen hazai
gyártású műsorszám

51 500% 67,24%

5 63 208
perc 52 083 perc

Főműsoridőben 28 . par. (1 .) a
Műsoridő ( reklám, hírek, sportközvetítés,
vetélkedő, játék nélkül ) 70 /o-a legyen hazai
gyártású és ezzel együtt európai műsorszám

70,00% 82,40%

6 429 515
perc

387 281
perc

28 . par. (1 .) a
Műsoridő ( reklám, hírek, sportközvetítés,
vetélkedő, játék nélkül) 70 %-a legyen hazai
gyártású és ezzel együtt európai műsorszám

70,00% 90,17%

7 . 5 240 perc 1963 perc

Főműsoridőben 28 . par . (1 .) b
Műsoridő ( reklám, hírek, sportközvetítés,
vetélkedő, játék nélkül ) 30 %-a legyen hazai
gyártású műsorszám 1 naptári hónap átlagában

30,00% 37,46%

8 37 149
perc 23 253 perc

28 . par . (1 .) b
Műsoridő ( reklám, hírek, sportközvetítés,
vetélkedő, játék nélkül ) 30 /o-a legyen hazai
gyártású műsorszám 1 naptári hónap átlagában

30,00% 62,59%

9. 5 240 perc 4 810 perc

Főműsoridőben 28 . par . (1 .) b
Műsoridő ( reklám, hírek, sportközvetítés,
vetélkedő, játék nélkül) 51 %-a legyen hazai
gyártású és ezzel együtt európai műsorszám
1 naptári hónap átlagában

51,00% 91,78%



22

10 . 37 149
perc

33 337 perc

28 . par . (1 .) b
Műsoridő ( reklám, hírek, sportközvetítés,
vetélkedő, játék nélkül ) 51 %-a legyen hazai
gyártású és ezzel együtt európai műsorszám
1 naptári hónap átlagában

51,00% 89,74%

11 .
53 197

perc
10 415 perc

Főműsoridőben 28 . par. (1 .) c
Filmalkotásokból megszerkesztett évi műsoridő
20 %-a legyen magyar

20,00% 19,58%

12 248 758
perc

111 196
perc

28 . par . (1 .) c
Filmalkotásokból megszerkesztett évi műsoridő
20 %-a legyen magyar

20,00% 44,70%

13 .
53 197

perc
4 735 perc

Főműsoridőben 28 . par. (1 .) c
Filmalkotásokból megszerkesztett évi műsoridő
3 %-a legyen új magyar

3,00% 8,90%

14 . 248 758
perc

57 829 perc
28 . par . (1 .) c
Filmalkotásokból megszerkesztett évi műsoridő
3 %-a legyen új magyar

3,00% 23,25%

15 .
53 197

perc 3 077 perc
Főműsoridőben 28 . par. (1 .) c
Filmalkotásokból megszerkesztett évi műsoridő
0.9 %-a legyen nem saját vagy MTV-s új magyar

0,90% 5,78%

16.
248 758

perc 38 483 perc
28 . par . (1 .) c
Filmalkotásokból megszerkesztett évi műsoridő
0.9 %-a legyen nem saját vagy MTV-s új magyar

0,90% 15,47%

17 . 8 957 perc 553 perc

Főműsoridőben 28 . par . (1 .) c
Gyermek- és ifjúsági műsorszámokból
megszerkesztett évi műsoridő
20 %-a legyen magyar

20 0,00/0 60,17/o

18 .
31 860

perc 10 3 85 perc

28 . par . (1 .) c
Gyermek- és ifjúsági műsorszámokból
megszerkesztett évi műsoridő
20 %-a legyen magyar

20 0,00/0 32 0,60/o

19 . 8 957 perc 0 perc

Főműsoridőben 28 . par . (1 .) c
Gyermek- és ifjúsági műsorszámokból
megszerkesztett évi műsoridő
3 %-a legyen új magyar

30,00/0 00,00/o

20 . 31 860
perc 4 372 perc

28 . par . (1 .) c
Gyermek- és ifjúsági műsorszámokból
megszerkesztett évi műsoridő
3 %-a legyen új magyar

30,00/0 ,72/o13 0

21 . 8 957 perc 0 perc

Főműsoridőben 28 . par. (1 .) c

Gyer e k- és ifjúséi műsori s ámokból
0.9 %-a legyen nem saját vagy MTV-s új magyar

0,90% 0,00%
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Az éves adásidő összetétele

A Duna Televízió változatlanul napi 24 órás műsort sugároz . 2004 szeptemberétől a 24

órás adás már Észak-Amerikában és Ausztráliában is fogható előfizetéses kábelcsatornákon .

2004-ben a teljes műsoridő 525 .600 perc, 8760 óra volt . Ebből a tényleges műsoridő :

519 388 perc (szünet, csatorna-azonosító, felkonferáló szövegek nélkül), aminek a napi átlaga

23,72 óra .

A 2004-ben adásba került műsorok arányai

Teljes műsoridő
%-ban perc Óra Napi átlag perc Napi átlag óra

Éves műsoridő 100,00% 519 388 perc 8 656,47 6ra 1 423 perc 23,72 6ra

Saját gyártású műsorok 32,60% 169 304 perc 2 821,74 óra 464 perc 7,73 óra

Hírműsor
(Híradó, Kulturális hírek,

Sporthírek)
7,50% 38 929 perc 648,81 óra 107 perc 1,78 óra

Indul a nap 5,25% 27 261 perc 454,35 óra 75 perc 1,24 óra

Danasport 1,77% 9 207 perc 153,45 óra 25 perc 0,42 óra

Sportpercek 0,95% 4 920 perc 82,00 óra 13 perc 0,22 óra

Filmszerkesztők által vásárolt
műsorok 44,77% 232 527 perc 3 875,45 óra 637 perc 10,62 óra

22 31 860
84 perc

28 . par . (1 .) c
Gyermek- és ifjúsági műsorszámokból

0,90% 0,26%perc megszerkesztett évi műsoridő
0.9 %-a legyen nem saját vagy MTV-s új magyar

69 648 Főműsoridőben 28 . par . (1 .) d
23 . 9 079 perc Műosorídő (reklám és sportközvetítés nélkül) 15,00% 13,04%perc

15 /o-a legyen magyar, de nem saját gyártású

513 421 100 706 28. par. (1 .) d
24 . Műsoridő (reklám és sportközvetítés nélkül) 15,00% 19,61%perc perc 15 %-a legyen magyar, de nem saját gyártású
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Az éves adásidő műsorarányait a médiatörvény rendelkezéseinek, a Duna Televízió

alapító okiratában lefektetett alapfeladatoknak, valamint a 2004-es üzleti terv irányelveinek

figyelembe vételével alakították ki .

A következő táblázat a saját gyártású műsorok teljes műsoridőhöz viszonyított arányát

regisztrálja.

A Duna Televízió saját gyártású műsorainak változása (ismétléssel) 2003-2004.

2003.
perc

2004.
perc

Változás

Nem zenés, fikció, dráma, irodalom 7 586 perc 7 402 perc 97,58%
Nem zenei szórakoztatás 5 643 perc 3 562 perc 63,13%
Zene 20 194 perc 16 936 perc 83,87%
Sport 10 394 perc 15 458 perc 148,72%
Hírek, aktuális politika, gazdaság 57 006 perc 63 270 perc 110,99%
Információ 80 211 perc 77 395 perc 96,49%
Művészet, tudomány, kultúra 68 986 perc 43 581 perc 63,17%
Oktatás 19 579 perc 14 069 perc 71,86%
Vallás 14 109 perc 10 044 perc 71,19%
Egyéb 17 006 perc 25 177 perc 148,05%

Mindösszesen : 300 714 perc 276 894 perc

Egyéb szerkesztőségek által
vásárolt műsorok 1,92% 9 967 perc 166,12 óra 27 perc 0,46 óra

Meteo 0,36% 1 872 perc 31,20 óra 5 perc 0,09 óra

Lapszemle 0,12% 598 perc 9,97 óra 2 perc 0,03 óra

Kék hírek 0,15% 782 perc 13,04 óra 2 perc 0,04 óra

Műsorajánlat 3,89% 20 197 perc 336,61 óra 55 perc 0,92 óra

Reklám 0,74% 3 824 perc 63,73 óra 10 perc 0,17 óra

Egyéb 1,20% 6 212 perc 103,53 óra 17 perc 0,28 óra
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A táblázat azt ábrázolja, hogy 2004-ben megnövekedett a hír-, a sport-, és

az információs műsorok aránya, és jelentős mértékben csökkent a kulturális, művészeti,

oktatási és vallási műsoroké. Ez a Duna Televízió eddigi kulturális jellegét inkább az

információs és a politikai műsorok felé tolta el. A Duna Televízió tehát vállalt közéleti

funkciójából ebben az évben inkább a híradási, határon túli és tájékoztatási területen

kívánt előrébb lépni .

A különböző műsorcsoportok arányai a Duna Televízió saját gyártású

műsorában 2004-ben

A kördiagram az előbbi táblázatot kiegészítve, annak adatait grafikai megjelenítésben

ábrázolja, ezáltal a műsortípusok egymáshoz viszonyított arányát is érzékelteti .

MGsorcsoportok arányai a Duna Televízió saját gyártású műsorában 2004-ben
ismétléssel
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Sport
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A vásárolt programok

2004-ben a Duna Televízió 4042 óra vásárolt filmet és televíziós műsort mutatott be, tehát a

megelőző évhez képest (3453 óra) 589 órával többet .

2002-ben napi 8 .25, 2003-ban napi 9.46, 2004-ben napi 11 órát szerkesztettek műsorba. A

Duna Televízió filmműsorában 2004-ben leggyakrabban magyar és európai alkotások

szerepeltek (1687 illetve 1617 óra) . 349 óra amerikai filmet vetítettek, 390 órányi műsor pedig

a világ más, távoli tájairól érkezett. A nézők 48 ország film- és televízios produkcióit

láthatták, amelyeknek 42%-a magyar alkotás volt. Ezt követően az angol (12%), francia (9%),

német és olasz (5-5%) nemzetiségű műsorok szerepeltek a legnagyobb számban .

Műfaji megoszlás szerint a filmműsor 43 %-a játékfilm, 13 .4%-a tévéfilm, 10 .7%-a

dokumentumfilm, 19%-a ismeretterjesztő film volt .
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2004-ben sugárzott vásárolt műsorok műfaj-nemzetiségi főcsoportok szerinti
bontásban

Műfaj egyéb európai magyar USA Összesen :

Dokumentumfilm 764 perc 5 873 perc 17 283 perc 2 054 perc 25 974 perc
Egyéb 201 perc 1 113 perc 145 perc 1 459 perc
Gazdasági műsor 107 perc 107 perc
Irodalmi műsor 205 perc 1 030 perc 1 235 perc
Ismeretterjesztő 4 535 perc 21 899 perc 19 072 perc 533 perc 46 040 perc
Ismeretterjesztő magazin 2 097 perc 2 097 perc
Játékfilm 5 881 perc 31 984 perc 47 826 perc 18 061 perc 103 752 perc
Komolyzene 118 perc 535 perc 1 081 perc 1 734 perc
Mesefilm 4 498 perc 10 547 perc 4 210 perc 19 255 perc
Néprajzi műsor 19 perc 19 perc
Oktató műsor 58 perc 58 perc
Riport műsor 86 perc 86 perc
Sport 1 096 perc 1 096 perc
Szórakoztató 59 perc 961 perc 2 159 perc 3 179 perc
Tájékoztató 118 perc 118 perc
Tévéfilm 6 805 perc 24 502 perc 1 055 perc 120 perc 32 483 perc
Vetélkedő 105 nerc 105 perc
Zenei műsor 520 perc 335 perc 2 842 perc 3 698 perc

Összesen perc : 23 386 perc 97 002 perc 101 194 perc 20 912 perc 242 494 perc
Összesen óra : 390 óra 1 617 óra 1 687 óra 349 óra 4 042 óra



A 2004. évi filmműsor

Ez az esti mesétől a játékfilmig, az ismeretterjesztő és a dokumentumfilmtől a zenei

műsorig minden műfajt felölelt . Rendezői és színészi sorozatokkal, tematikus válogatásokkal,

a szomszéd országok és a kortárs európai filmművészet egy-egy vonulatának bemutatásával

gazdagodott a filmes kínálat . A terveknek a forgalmazók által kért, megfizethetetlenül magas

jogdíj vagy a műholdas sugárzás szabott korlátokat (egy műholdas csatorna nem minden

esetben vonzó a forgalmazó számára, sokszor csak a mozi-, videó-, földi- és kábelforgalmazás

után kerülhet sorra a Duna Televízió). Ezért fontosak és hasznosak azok a kisebb televíziós

vásárok és nemzeti fesztiválok, ahol a Duna számára árban elérhető, Magyarországon még

nem látott, kiváló filmek is találhatók .

A 2004-es magyar műsorokból megemlítendő a vasárnapi délutáni régi magyar

filmsávban bemutatott Tóth Endre (André de Toth) rendezői sorozat, amelyben hazai

televíziós ősbemutatók is szerepeltek. Februárban Filmszemle 2004 címmel új magyar

alkotások kerültek a műsorba . A hétfő este - a Duna Televízió indulása óta - minden héten a

dokumentumfilmeké. A Szamizdatos évek című összeállításban a rendszerváltozást

megelőző évek hangulatát, társadalmi folyamatait ábrázoló dokumentumfilmeket láthattak a

nézők. Tíz éves lett a dokumentumfilm egyik jelentős hazai műhelye, a Dunatáj Alapítvány,

amelynek legjobb filmjeit egy sorozat keretében láthatta a közönség . Bodrogi Gyula, Garas

Dezső filmszerepeiből, Maár Gyula és Böszörményi Géza rendezői, Hegyi Barnabásnak és

Illés Györgynek pedig operatőri munkáiból állítottak össze egy-egy sorozatot . Folyamatosan

műsoron voltak a Duna Műhely új filmjei is . A magyar animáció díjnyertes alkotásai

sorozat a sok nemzetközi sikert aratott, ám itthon méltatlanul ritkán látható kis remekléseket

mutatta be.

A külföldi filmműsorban folytatták az Európai Filmakadémia díjaival jutalmazott

kortárs filmművészeti alkotások bemutatását, ennek keretében húsz kiváló film került

képernyőre . Ébrenjárók főcímmel olyan érdekes francia, német, angol, cseh, szlovén és

görög játékfilmeket gyűjtöttek össze, amelyek a fiatalok helyzetét, gondolkodásmódját idézték

fel az ezredforduló Európájában . Tíz estét tölthettek el a nézők Francois Truffaut-val - A

Mississippi szirénjétől a Menekülő szerelemig címmel. Válogattak Alain Resnais

rendezéseiből, folytatták az Esték Krzysztof Zanussival sorozatot, amelynek filmjeit a

rendező maga vezette be . Érdekes színt jelentett a kortárs perzsa rendezőket bemutató Perzsa
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mesék, a mai cseh játékfilm-termést reprezentáló Cseh filmharmóniák, valamint a kortárs

orosz filmművészet jeles alkotásaiból álló Oroszország az ezredfordulón című sorozat is .

A legnézettebb film 2004-ben a Lagardere lovag című kétrészes francia tévéfilm volt,

amit karácsonykor tűztek műsorra . (AMR: 370.749, AMR% : 3 .9, SHR% : 6.8, RCH : 827.007,

RCH% 9.3) . A első tíz közé még olasz kalandfilm, klasszikus angol bűnügyi film, amerikai

western, régi és újabb magyar játékfilm került .

A filmállomány jelenlegi helyzete

Ez önmagában nem tartozna a 2004-es esztendő beszámolójához, mégis kénytelenek

vagyunk jelezni, hogy pénzügyi okokból a Duna Televízió eddigi tevékenységének talán

legelismertebb része kerülhet veszélybe . 1999 és 2002 között ugyanis drasztikus elvonásokra

került sor az üzleti tervben a filmvásárlásra biztosított keretből . Ekkor a filmvásárlás a

számlák kifizetésének függvénye lett, a tervezés nehézzé, a műsorok folyamatossága pedig

esetlegessé vált. A 2003-as év ettől megkímélte a filmszerkesztőket, de az akkori üzleti terv

még nem számolhatott az amerikai adással, annak a többletkiadásival . 2004-ben pedig az

ÁFA-emeléssel csökkent a beszerzési keret reálértéke, miközben a beszerkesztésre került

filmek száma növekedett .

Az elmúlt évek pénzügyi nehézségeinek a filmműsorra gyakorolt negatív hatását és a

tartalék filmállomány leromlását beszámolóinkban folyamatosan jeleztük. Az említett tények

következtében 2001-ben a filmműsor 60 %-a már ismétlés volt . 2002-ben 59.32%-a, 2003-ban

59.88%-a, 2004-ben pedig 60.89%-a volt ismétlés .

Az elmúlt években a gyakori műsorrács-változások miatt a tervezés nagyon nehézzé

vált. Bonyolította a helyzetet, hogy a szalagtárba olyan filmek kerültek nagy tételben,

amelyeket nem a filmszerkesztőség, hanem a felső vezetés vásároltatott meg, nem adva pontos

utasítást a sugárzás időpontjára .
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1 .5 A médiapiac kihívásai és a Duna Televízió válaszai

A Duna Televíziónak szinte megalakulása, a duális médiarendszer létrejötte óta pedig

különösképpen a legnagyobb problémája az érték és a nézettség konfliktusa. A Duna

Televízió elemi érdeke, hogy megőrizze kulturális-közművelődési jellegét. Ebben nagy érv

például a Mindentudás Egyeteme, és szükség lenne anyagi forrásbővülésre az irodalom, a

színház, a zene, a képzőművészet mai teljesítményeinek bemutatásához és a klasszikusok újra

feldolgozásához .

Ebben a helyzetben különösen fontosnak ítéljük, hogy a Duna Televízió nézettségét

saját korábbi adataihoz mérve tavaly is sikerült néhány százalékkal növelni . És a

leglényegesebb, hogy a Duna a határon túl továbbra is tartja vezető pozícióját . Csupán azok a

területek kivételek, ahol foghatók a földi sugárzású magyar csatornák . A tengeren túl a Duna

Televízió bekerült a kábelhálózatok kínálatába .

Nézettségi adatok

A Duna Televízió évek óta folyamatosan javuló eredményeket mondhat magáénak . A

javulás mértéke nem túlságosan magas - ahhoz semmiképpen sem elegendő, hogy a csatornák

versenyében radikálisan megváltozassa pozícióját -, ez 2004-ben 4 .8% volt 2003-hoz

viszonyítva.
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A növekedés azért figyelemre méltó, mert olyan éles versenyben érte el a javuló nézettséget,

amikor ez nem minden csatornának sikerült :

Csatorna ÉV AMER AMR % SHR % RCH RCH % ATS ATS
DUNA TV 2004 35 830 0,4 1,7 1 540 238 16,4 26 2,3
DUNA TV 2003 34 169 0,4 1,6 1 526 969 16,2 25 2,2

DUNA TV
2004-
2003 1661 0,0 0,1 13 269 0,2 1 0,1
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A közönségvesztés csatornák között olyan, korábban nagy sikerű csatorna, mint a tv2

és a legfontosabb konkurensek közül kettő - az m2 és az ATV - is veszített nézettségéből . A

Duna Televízióhoz hasonlóan a földi sugárzású csatornák közül az MTV és az RTL is növelte

nézettségét, a konkurensek közül pedig a VIASAT3 nézettségének növekedése érdemel

említést .

A Duna Televízió, akárcsak 2003-ban, 2004-ben is növelte a nézésére szánt időt.

Ennek jelentősége azért is figyelemre méltó, mert a nézőszám és a nézésre fordított idő

együttes növekedése előre jelzi, hogy amennyiben sikerül e tendenciát megőrizni, akkor a

Duna Tv nézettségének javulása folyamatossá válhat .

Megnövekedett a Duna TV által kínalt műsorok iránti érdeklődés is, amit a napi

átlagos reach eredménye igazol a táblázatban . Szemben az elterjedt lekezelő nézetekkel, a

Duna Televízió által kínált műsorokra naponta átlagosan 1 .540.238 néző volt kíváncsi 2004-

ben.

A hét egyes napjainak teljesítményét vizsgálva azt láthatjuk, hogy kedden és a hétvége

első felében, pénteken és szombaton jelentősen sikerült meghaladni a 2003-as napi

teljesítményeket. Hétfőn jelentősen visszaesett a nézőszám, a többi napon gyakorlatilag a

hibahatáron belüli a különbség .

A NAPOK AMR KÜLÖNBSÉGEI
napok 2004-2003
Hétfő -2 104
Kedd 3 834
Szerda -664

Csütörtök -394
Péntek 3 698
Szombat 7 599
Vasárnap -297
Összesen 11 672
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A hét egyes napjai nézettségének számadatai bizonyítják, hogy a siker oka az említett

három győztes nap volt, amelyek közül kiemelkedett a szombat . Hozzá kell tenni, hogy a

sikert a BúOW, a Derrick és a Poirot sorozatok hozták meg . Az alapító okirat szerint a

Duna Televízió feladata a kultúra és az igényes szórakoztatás biztosítása, ezért a

felméréseknek arra is ki kell terjedniük, hogy az ilyen jellegű műsor mekkora közönségre

számíthat. A mérést legnagyobb biztonsággal Magyarországon lehet végezni . A számok azt

mutatják, hogy az ilyen műsorokat élvezni tudó közönség aránya alacsony az országban: a

magas esztétikai értékre 3% fogékony, és 25-30% képes érteni a kulturális üzeneteket. Mivel a

Duna Televíziónak csak 63.8%-os a lefedettsége, ezt 1/3-dal csökkenteni kell . A nézettség

növelésére mindenképpen a kommersz műfajba tartozó műsorokat is sugározni kell .

Természetesen ezek is csak olyan műsorok lehetnek, amelyek a kategóriájukon belül a

leginkább illeszkednek a Duna Televízió arculatához . A krimik közül például azokat tűzi

műsorára a Duna Televízió, amelyek a legkevésbé erőszakosak és véresek, és amelyek

erkölcsi tanulságokkal végződnek. Ilyenek például a sikerben nagy szerepet játszó Poirot,

illetve Derrick sorozat, de e kategóriába tartozik a Bűvölet című sorozat is .

A Duna Televízió legsikeresebb műfajai 8 nagyobb műfaji kategóriába tartoznak :

a szórakoztató filmek kategóriájába tartozó filmek vannak legnagyobb számban a

sikeres műfajok között, a romantikus és kalandfilmek érték el a legmagasabb átlagos

nézettséget. Összesen 115 ilyen filmet vetítettek . A történelmi kosztümös és a krimi

műfajba tartozó műsorok a harmadik és a negyedik helyen végeztek,

csak a sportközvetítések tudtak e rangsorolásba betörni, s a második helyet

megszerezni .

A szórakoztató magazin, az időjárásjelentén és a sorozatok is előkelő helyen végeztek,

bizonyítva, hogy a Duna Televízió akkor ér el kiemelkedő nézettséget, ha az alapító

okiratában meghatározott, a kultúrának elkötelezett közönségén túl az igényes

szórakoztatást igénylő, „műfajválasztó" közönséget is le tudja ültetni a képernyő elé .

A hírműsorok is nagy számban és magas nézettséggel szerepelnek a Duna Televízió

kínálatában .

Rendkívül figyelemre méltó azonban az is, hogy a legnagyobb nézettséget elért

műfajok közé a TV játékok, az irodalmi adaptációk, a filmdrámák, és ami igazán

érdekes, a vallási műsorok is bekerültek . Ezek a műfajok két fontos következtetésre
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adnak lehetőséget. Nézettség-különbségükből arra következtethetünk, hogy a magás

kultúrát igénylő közönség két kultúrkörből kerül ki : kétharmaduk nézi a vallási

műsorokat is, egyharmaduk pedig a nem vallásos humanizmus kultúrkörébe tartozik, s

ez azt jelenti, hogy közönségét megfelelő kínálattal e két kultúrkörből toborozhatja a

Duna Televízió .

A saját gyártású műsorok között csupán 10 volt, amelynek a nézettsége - az ismétléseket

is beszámítva - meghaladta a Duna TV éves átlagos AMR eredményét, azaz növelte

nézettségét. Ezek a sikeres műsorok négy nagy műfajba sorolhatók :

a nézők igényes és pártatlan tájékozódási igényét kielégítő hírműsorok álinak az élen

a polgári humanizmus értékeit és az azokra épülő szociális érzékenységet mozgásba

hozó Csellengők került a második helyre

amit kiválóan egészít ki a keresztény/keresztyén értékrend iránti érdeklődést ígazo16

istentisztelet

a negyedik műfaji csoportba a kommersz értékesebb változatai : a sport és a kívánság

műsorok kerültek :

SAJÁTGYÁRTÁSÚ 50-ES TOPLISTA 2004

Dbl
Műsorcím ismétléssel . AMR AMR% SHR % RCH RCH

1 HIRADO este avg. 370 97 501 1,0 2,9 211 801 2,3

2 CSELLENGOK avg . 52 92 497 1 .0 3 .9 174 411 1 .9

3 HIRADO késő este avg . 256 56 891 0,6 1,4 166 643 1,8

4

REFORMÁTUS
ISTENTISZTELET
KOZVETITESE avg . 2 51 678 0 .5 2 .8 157 673 1 .7

A NAP KRONIKAJA avg. 4 50 004 0.5 1 .9 195 979 2 .1

6

HUSVETI REFORMÁTUS
ISTENTISZTELET
KOZVETITESE avg. 1 47 123 0 .5 2 .4 224 435 2 .4

7 DUNASPORT avg . 521 41446 0.4 1 .6 140 962 1 .5

8
JOKIVANSAGOK HATÁROK
NELKUL avg. 49 39 164 0.4 1 .7 224 277 2.4

9 KLIPSZ - VEDD A FÜLEDRE avg . 4 38 493 0.4 10 .8 87 040 0.9
1
0 HIRADO délben avg. 358 36 048 0,4 2,9 61 670 0,7
1
1 HETI HIRMONDO avg. 139 34 302 0.4 1 .7 166 759 1 .8
1
2
SZÁZADUNK IMAGYÁR
DOK.FILMSOR/ avg. 146 33 967 0.4 1 .5 102 988 1 .1

1
3

MIERT FERDE A KERESZT A
SZENT KORONÁN? /MAGYAR
ISM. TERI FILM/ avg. 2 32 372 0 .3 2 .1 74 159 0.8

I
4

DUNA-PARTI RANDEVÚ /A
DUNA TV KIVANSAGMUSORA/
avg. 29 32 122 0,3 2,5 139 525 1,5
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1
EVANGÉLIKUS
ISTENTISZTELET

5 KOZVETITESE avg. 3 31 197 0 .3 1 .8 96 281 1 .0
1 VITATOTT SZEMÉLYEK
6 /MAGYAR DOK. FILM/ avg . 12 30 501 0.3 2 .0 114 543 1 .2
1
7 KALENDÁRIUM avg . 126 30 382 0.3 1 .1 164 121 1 .7
1
8 AGRÁR HIRADO avg . 1 29 480 0.3 29 .2 37 867 0.4
1
9 KILATO /MAGAZIN/ avg. 104 27 126 0.3 1 .0 57 555 0.6
2 KEDVES VERSEIM /SINKOVITS
0 IMRE MUSORA/ avg. 26 435 0.3 1 .7 70 810 0 .8
2 EUROSZKOP /EUROPAI
1 INTEGRACIOS MAGAZIN/ avg . 58 24 623 0.3 1 .2 96 626 1 .0
UGRÁSVÁLTÁS
/LOVASMAGAZIN/ avg . 9 24 436 0.3 1 .5 73 530 0.8

2
3 EMLEKKEPEK avg . 151 24 017 0.3 1 .6 58 123 0.6
2
4 KARPÁTI HIRADO avg. 153 24 009 0.3 1 .6 39 965 0.4
2 BACH : 5 . BRANDENBURGI
5 VERSENY BWV. 1050. avg. 1 23 371 0.2 4.2 34 365 0.4
2
6 GAZDAKOR avg. 650 22 666 0.2 3 .2 44 051 0.5
2
7 HIREK avg. 132 22 377 0.2 1 .2 33 134 0.4
2 UNITÁRIUS ISTENTISZTELET
8 KOZVETITESE avg. 2 20 546 0 .2 1 .3 92 138 1 .0
2
9 OTORAI ZENE avg. 1 20 454 0.2 1 .3 26 031 0.3
3
0 FELELET AZ ÉLETNEK avg. 25 20 372 0.2 1 .0 89 850 1 .0
3 ELO EGYHÁZ /VALLASZ
1 HIRADO/ avg. 102 20 151 0.2 1 .2 69 668 0.7
3
2 AMI IGAZ AZ IGAZ avg. 24 19 822 0.2 1 .5 51 520 0 .5
3 BEKEZDÉSEK SZULETESNAPI
3 GONDOLATOK avg. 15 19 594 0.2 0 .7 27 439 0 .3
3
4 HIRADO AZ OHAZABOL avg. 81 19 479 0.2 5 .9 39 573 0.4
3
5 TALPALATNYI ZOLD avg. 35 19 291 0.2 1 .6 59 895 0.6
3 CÉLKERESZTBEN /KATONAI
6 MAGAZIN/ avg. 37 19 180 0.2 1 .4 59 572 0.6
3
7 EQUATOR KLUB avg. 32 19 120 0.2 1 .7 54 097 0.6
3 GAIA - OKOLOGIAI FZLMUJSAG
8 avg . 27 18 952 0.2 1 .8 59 430 0.6
3 BEKEZDÉSEK /MINIPORTRE/
9 avg. 456 18 792 0.2 0.9 30 107 0.3
4 HELYESEN! /ANYANYELVI
0 MUSOR/ avg . 176 18 450 0.2 0.8 35 987 0.4
4 NEGYZETMETER /INGATLAN
1 MAGAZIN/ avg. 45 18 367 0.2 1 .6 57 150 0.6
4 PETOFI SÁNDOR: FELHOK -
2 1846 /VERS-OSSZEALLITAS/ avg . 1 18 228 0.2 4 .3 27 237 0 .3
4 VIRTUS /KUZDOSPORTOK
3 MAGAZINJA/ avg. 18 17 945 0.2 1 .0 68 939 0.7
4
4 SZIGETVAR avg. 3 17 381 0.2 2.1 26 771 0.3
4
5 OT PERC ZENE avg . 262 17 192 0.2 1 .1 26 683 0.3
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A Duna TV közönsége kismértékben a 2004-es évben is átrendeződött . Az átalakulás a

2003-as változásokhoz viszonyítva visszatérést mutat az eredeti közönség-összetételhez . A

különböző nézői csoportok közül a magasabb iskolázottságú és legmagasabb jövedelmű,

idősebb budapesti férfiak - a fővárosi felsőosztály - lélekszáma növekedett. Ezzel szemben

csökkent a kisvárosi alacsonyabb iskolázottságú és középső jövedelmi kategóriába és

középkorúak közé tartozók lélekszáma .

A DUNA TELEVÍZIÓ KÖZÖNSÉGPROFILJA 2004-BEN
DUNA 2003 2004 2004-2003
Budapest 10 461 11 405 944
Nagyváros 6 669 7 286 617
Kisváros 10 650 9 966 -684
Falu 6 389 7 174 785
04.07 582 442 -140
08-12 868 598 -270
13-17 641 495 -146
18-29 2 866 3 023 157
30-39 2 694 3 373 679
40-49 6 104 5 552 -552
50-59 6 276 6 427 151
60+ 15 121 15 919 798
Férfi 14 868 15 877 1 009
Nő 18 974 19 953 979

Általános iskola vagy kevesebb 13 072 12 640 -432
Szakiskola 4 980 4 907 -73
Középiskola 10 293 11 357 1 064
Felsőfok 6 152 6 926 774

Vezető, magánvállalkozó 2 116 2 277 161
Értelmiség 3207 3 534 327

Fizikai dolgozó 6202 6 072 -130
Tanuló 1 874 1931 57

Nyugdíjas 18 514 19 333 819
Más foglalkozású 2 584 2 684 100

Jövedelem : A (magas) 7 193 9 438 2 245
B 8 404 6 512 -1 892
C 7 692 8 414 722
D 4 713 5 243 530

E (alacsony) 6 171 6 223 52

4
6
INDUL A NAP /REGGELI
INFORMACIOS MAGAZIN/ avg . 242 17 159 0.2 2 .3 194 421 2.1

GAZDASAGI RIRADO avg. 3 17 052 0.2 3 .9 38 792 0.4
4
8
BAPTISTA ISTENTISZTELET
KOZVETITESE avg. 1 16 959 0.2 1 .1 52 983 0.6

4 VALTO /GAZDASAGI MAGAZIN/
avg . 140 16 790 0.2 1 .2 55 086 0.6

5
0 NYELVORZO avg. 42 16 569 0 2 1 .0 53 708 0.6
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A Duna Televízió belső erőfeszítéseinek köszönhetően 2004-ben javított valamelyest a

tévészektorban korábban elfoglalt helyzetén . Az m2 nézettsége romlott 2003-hoz viszonyítva,

ugyanakkor a Duna Televízió, mint azt korábban már megmutattuk, javította nézettségét .

A táblázatban foglalt adatok két fontos következtetést engednek meg. Elsőként

megmutatják, mi a valós értéke annak a megjegyzésnek, amely szerint a Duna Televízió

nézettsége alacsony . A nagy nézettségű tévék éves átlagos AMR értéke ugyanis csak 6 .8%,

illetve 6.3%. Másodszor pedig arra világítanak rá, hogy a Duna TV és az m2 között az

érdeklődés felkeltésében nincsen számottevő különbség, mindkét csatornára másfélmillió

néző kíváncsi ; az AMR különbség abból adódik, hogy a Duna Televízió nézőmegtartó ereje

kisebb valamivel, mint az m2-é .

A Duna Tv nézettségi eredményének javítása annál is értékesebb, mert nagy földi

sugárzású csatornák is vannak, amelyek nézettsége 2003-hoz viszonyítva csökkent .

I AMR I SHARE I REACH I ATS
RTL KLUB 23 616 0,2 8 610 5
VIASAT3 16 692 0,7 282 608 5
MTV 10 780 0 35 755 2

DUNA TV 1 661 0,1 13 269 1
M2 -3 970 -0,3 -57 478 -2

MAGYAR ATV -19 651 -1 -474 967 -10
TV2 -30 908 -2,3 -24264 -5

Csatorna Time Bands AMR AMR %SIIR % RCH RCH % ATS ATS

RTL KLUB 05:30 - 24:30
639
526 6.8 29.7 5 859 701 62.2 124 10.8

TV2 05:30 - 24:30
590
373 6.3 27.4 5 767 957 61 .3 116 10.1

MTV 05:30 - 24:30
338
773 3 .6 15 .7 4 794 117 50.9 80 7.0

VIASAT3 05 :30 - 24:30 66 544 0.7 3.1 1 763 106 18.7 43 3.8
M2 05 :30 - 24:30 38 992 0.4 1 .8 1 559 887 16.6 28 2.5

DUNA TV
05 :30 -
24:30 35 830 0.4 1.7 1 540 238 16.4 26 2.3

MAGYAR ATV05 :30 - 24:30 13 416 0.1 0.6 706 916 7 .5 22 1.9



Az áttekinthetőség kedvéért grafikonon is ábrázoljuk az adatokat :

AZEGYES CSATORNÁK AMR- BEN MÉRT NÉZETTSÉGÉNEk\
VÁLTOZÁSA 2004 ÉS 2003 KŐZOTT
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1 .6 Műszaki, technikai fejlődés, beruházások

A Duna Televízió műszaki beruházásait illetően a 2004-es év viszonylag kedvezőnek

mondható. Régóta először adódott lehetőség jelentősebb technikai és ezzel összefüggésben

technológiai fejlesztések megvalósítására . Ez elsősorban az évközben érkezett

céltámogatásnak köszönhető, ennek segítségével indulhatott el több régóta tervezett

installáció, egy részüket az év során be is tudták fejezni. A fejlesztésekre rendkívül nagy

szükség volt, hiszen annak ellenére, hogy a Duna Televízió az eszközök beszerzése során

mindig a korszerűségre törekedett, és a rendszereket és a berendezéseket folyamatosan

karbantartotta, az eltelt évek során azok nagyrészt mind fizikailag, mind erkölcsileg elavultak .

A saját erő és a technikai fejlesztésre fordítható források felhasználásánál mindvégig egy

hosszú távú fejlesztési koncepciót követtek, amely egymásra épülő és szorosan összefüggő

lépéseket tartalmazott . A fő cél az adásbiztonság növelése, a produkciók igényeinek

kielégítése, valamint a gyártási folyamatok hatékonyabbá és gazdaságosabbá tétele volt .

Ennek szellemében egy több éves fejlesztési ütemtervet dolgoztak ki, melyben fontos

hangsúlyt kapott a meglévő eszközökhöz való kapcsolódás biztosítása, a határon túli

stúdiókkal való megfelelő együttműködés, valamint a nemzetközi fejlesztési irányok

figyelembevétele .

A területenkénti fejlesztések összefoglalása

A szerveres rendszer bővítése

A 2003-ban közbeszerzés keretében beszerezett Orrneon hardveren és Omnibus

szoftveren alapuló szerveres adáskijátszó és adásszerkesztő rendszert további

médiaportokkal bővítették, beszereztek egy újabb adáskijátszó szoftvert . A megbízhatóság

növelése érdekében installáltak még egy vezérlőegységet (Media Director) . További

bővítéssel - Magyarországon úttörő módon - több határon túli munkatárs friss tudósítása

(például a brüsszeli tudósítások is) intemetes platformon érkezik, és ugyancsak szerverre

kerül - ez a módszer igen költségkímélő és gyors, a technikai feltételek megteremtése

viszont nem volt egyszerű .
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A szerverhez kapcsolódó montírozók rendszerbe állítása

A munkafolyamat teljessége érdekében elkerülhetetlen volt a szerverhez file szinten

kapcsolódó montírozók beszerzése, ezekből összesen hat darabot vásároltak (3 db a

Híradóhoz, 1 db a Kárpáti Híradóhoz, 1 db a Sporthoz és 1 db az Indul a naphoz). Ezek

egyébként egyenrangúak, a mindenkori pillanatnyi igények szerint azonnal

átcsoportosíthatók .

A külső forgatási eszközök fejlesztése

Folytatták az ENG kamerák DVCam rendszerre való átállítását, így a régi Beta SP

rögzítő dokkok egy részét lecserélték DVCam típusúra . A nagyobb lélegzetű külső

forgatásokhoz jelentős, mintegy 52 db-ból álló lámpaparkot vásároltak . Továbbá tervezik az

első IT alapú (szalagmentes) kamkorderek megvásárlását, ezek már megjelentek a piacon,

de még kissé kiforratlanok és az áruk is magas. Folytatták az ENG kamerák tartozékainak

bővítését is: wireles mikrofonok, puskamikrofonok, fejlámpák, stb .

A montírozók broadcast eszközökkel való kiegészítése

38

A formátumváltásnak megfelelően több DVCam rendszerű rögzítőt, illetve korszerű

LCD monitort és egyéb kiegészítő eszközt is vásároltak a montírozókba . Ezek segítségével

az egységek nagyobb részénél már megteremtették az új formátum fogadásának és

feldolgozásának lehetőségét .

A grafikai berendezések bővítése, a képi megjelenés korszerűsítése

A tervek között szerepelt a grafikai eszközpark fejlesztése is . A lépésenként beszerzett

új grafikai eszközök és szoftverek segítségével mára mindhárom stúdióban

(adáslebonyolító, nagy és híradó) egységes grafikai rendszerek állnak rendelkezésre . Az

egységes ,template"-k megjelenítését egy közös adatbázis szerver és a tervező grafikusoknál

installált hasonló program teszi teljessé . Megvalósult az úgynevezett ,station graphic"

rendszer, melynek segítségével a képi világ látványosabbá tehető, a kezelés gyorsabbá és
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egyszerűbbé válik . Különösen az aktuális műsoroknál van jelentősége a szöveges

információ térképekkel történő illusztrálásának, ezért vásároltak egy Curious Map típusú

szoftvert is .

A DSNG autó videotechnikai eszközökkel való kiegészítése

2003-ban beszerezték a mobil felvételek elkészítésére és a helyszínekről való

közvetlen bejelentkezésre szolgáló DSNG autót . 2004-ben megkezdték az autó

videotechnikai eszközökkel történő felszerelését . Az autóban működtethető 4 db

kameralánc, beépítettek rögzítőket, videó szinkronizátort, kiegészítő és illesztőegységeket,

stb . Ezáltal az autó sokoldalú produkciók elkészítésére alkalmas, sikeres a bérbeadása is .

Stúdiótechnikai fejlesztések

Ezen a területen főleg a szükséges videomagnók és rendszerillesztő eszközök

beszerzését végezték el . Vannak előkészített beruházások, 2005-ben közbeszerzés keretében

megvásárolandó berendezések, ilyen például a központi mátrixrendszer .

A közvetítő-kocsi korszerűsítése

Az immár 11 . éves közvetítő-kocsin elodázhatatlan a lényeges fejlesztés . Habár a

beszerzéskori igényeket messze túlteljesítette (Magyarország második legjobb közvetítő-

kocsija volt és több kisebb részegységét már cserélték), a feladatait már csak korlátozottan

képes ellátni. Felújítása magában foglalja a kamerák lecserélését, az utasító-rendszer és a

mátrix cseréjét . 2004-ben korszerűsítették a szinkronizátorokat, beépítették a kommentátori

egységet, illetve kiegészítették a mikroport rendszert . 2005-re maradt a komoly

tendereztetést igénylő kameralánc-csere .

Korszerű archiválási rendszer kialakítása

Hosszú és körültekintő tervezési folyamat után 2004 végén központosított

közbeszerzési eljárás keretében szerződést kötöttek az új, régen várt modern archiválási
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rendszer szállítására. Ehhez a kiemelt beruházáshoz szorosan kapcsolódik egy, az egész

televíziót átfogó műsorkezelő és szerkesztő menedzsment-rendszer bevezetése is .

Számítástechnikai beruházások

A korábban megkezdett beruházási folyamat részeként 2004-ben közel 70 darab

modern asztali számítógép került beszerzésre, a megfelelő perifériákkal és kiegészítőkkel .

Több korszerű laptop-ot is vásároltak . Jelentős lépés volt a broadcast szerveres megoldásokkal

párhuzamosan a 300 végpontos ,broadcast informatika" hálózat kiépítésének előkészítése . Az

év során befejeződött a szerverrendszer korszerűsítése, az adatok migrációja, az adatkezelés

biztonságosabbá tétele, a megfelelő tűzfalas védelem első lépcsőjének megvalósítása . Ismét

elmaradt viszont a számítástechnikai szünetmentes hálózat kiépítése .

Épülettel kapcsolatos beruházások

Itt elsősorban az állagmegóvást, a nélkülözhetetlen felújításokat és a közérzetjavító

munkálatokat (festés, szőnyegezés) helyezték előtérbe . Megemlítendő egy teljesen

elöregedett csatorna és lefolyó hálózat kicserélése és a hozzá kapcsolódó vizesblokkok

felújítása, mely épületgépészeti és kőműves munkálatokat is magában foglalt . Tovább

folytatták az irodai épület hűtő-fűtő rendszerének cseréjét is, mely összekapcsolódott az

azbesztmentesítéssel is . Ez a munka 2005-ben is folytatódik .

Egyéb beruházások

A szorosan vett technikai beruházásokon túlmenően jelentős energiát fordítottak a

Duna Televízió arculatának megújítására . Ez új főcímek, arculati elemek, csatoma-

azonosítók bevezetését jelenti . A feladatot hozzáértő, komoly referenciákkal rendelkező

külföldi partner segítségével végezték . Ez a munka kiegészült új díszletek elkészítésével is

(Híradó, Heti Hírmondó, Indul a nap, Kalendárium, Régiók) . Ez utóbbiakat a határon túli

stúdiók számára készítették, az ottani műsorok ugyanis a Duna TV szerves részét képviselik .

Tudatában vagyunk annak, hogy nem szokás ennyire részletező beszámolókat vinni az

Országgyűlés elé, mégis - tavalyi kezdeményezésünket folytatva - azt látjuk célravezetőnek,
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ha a döntési helyzetben lévő képviselők a számszerű részletekből is érzékelhetik annak a

munkának a bonyolultságát, ami egy ilyen típusú közszolgálati televízióban folyik . Illetve

érzékelik azt is, hogy viszonylag kis pénzekből is lehet tisztességes működést fenntartani . És

talán ezt a tisztességes működést lehet további támogatással segíteni . .

Összegzés: 2004-ben a beruházási összeg 569 millió forint volt. Ezek a

korszerűsítések 2005-ben tovább folytatódnak, a céltámogatás egy része átnyúlik a

következő évre. Több közbeszerzési folyamat is ekkor fog befejeződni .



2./ A kuratórium és az elnökség működése

A kuratórium formailag hiánytalanul eleget tett a Médiatörvényből adódó

kötelezettségeinek. A döntések fenntartották a Duna Televízió működését, a mérlegbeszámoló

a fejlődés tényeiről is beszél . Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a tartós vezetési

bizonytalanságban a törvényi bizonytalanságok is fellelhetők . Mindez azt bizonyítja, hogy

nem elég formailag kikövetelni a törvény érvényesülését, olykor a törvényt is a valóságos

társadalmi működéshez kell igazítani .

Ahogy már a Bevezetésben jeleztük: a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma

és annak elnöksége számára a legtöbb gondot az elnökváltás körül kialakult helyzet okozta

2004-ben. Minden más döntési kötelezettség ennek az árnyékába került . Így például a

pénzügyi problémák megoldása és kezelése . Az üzleti tervben elfogadott veszteség a korábban

már elemzett módon növekedett . Dönteni kellett róla, hogy módosíttassuk-e az eredeti üzleti

tervet vagy bízzunk abban, hogy a veszteség nem válik elviselhetetlen és helyrehozhatatlan

nagyságrendűvé .

A végeredmény a kuratóriumot és a Duna Televízió gazdasági vezetőit igazolta . A

veszteség végül nem tette szükségessé az üzleti terv módosítását, a pénzügyi egyensúly nem

borult fel . Annak ellenére, hogy a több hónapra húzódó átmeneti időszak számos irányítási

problémát vetett fel .

2004-ben a kuratórium legfőbb tevékenysége az elnöki pályázatok többszöri kiírása és

elbírálása köré csoportosítható . Úgy véljük: akkor lehetünk a legnagyobb hasznára a

tulajdonos jogait ránk testáló Országgyűlésnek, ha a 2004-es évről szóló beszámolónkban

elsősorban az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat összegezzük . Egyrészt azt fejtjük ki, hogy a

megegyezés gondolatára épített Médiatörvény mennyire tud érvényesülni a mindennapokban,

illetve hogyan lehet a törvény szellemében biztosítani, hogy az elnökválasztás minél

demokratikusabb legyen. Másrészt azt a tapasztalatot tartjuk érdemesnek átadni, amelyet az

átmeneti időszak vezérlésének anomáliáiban szereztünk, ezek ugyanis gyors megoldást

követelnének a törvényhozás szintjén .
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2.1 A médiatörvényben meghatározott feladatok ellátása

a./ A kuratórium tevékenysége

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma a legnagyobb létszámú testület a

közmédiumok felügyeleti rendszerében. Ez a Duna Televíziót alapító szándékból, a

feladatként választott küldetésből következik . Abból a gondolatból, hogy a Duna Televízió

elsősorban a határokon túli magyarság szolgálatára született . Természetes tehát, hogy a

Közalapítvány kuratóriumának nyolc határokon túli tagja is van . Ennek igen nagy a

jelentősége a kuratóriumi munka szempontjából. Mind a Duna Televízió, mind a

Közalapítvány számára megnyugtató és hitelesítő az az egyetemes magyar érdeket képviselő

szolgálat, amit kurátortársainknak az ezzel összefüggő munkájában észlelünk .

2004 első harmadában a kuratórium elnöksége a nagykuratóriumot még régi elnökével,

Kisfalviné Ortutay Máriával irányította . Ez az év a kuratórium irányításában is váltást hozott :

Bíró Sándor lett az elnök . A közvélekedés szerint, ami - sajnos - a napi sajtóban rendszeresen

teret kap, az ilyen váltás politikai kérdés, mert az érintett személyeket más politikai oldalhoz

tartozó párt jelölte . Szerencsésnek tartanánk, ha a Magyar Országgyűlés védené a saját

választásait és választottjait . A kuratóriumi elnökség tagjait ugyanis valóban a parlamenti

pártok jelölik, de a választás a plenáris ülésen történik, tehát a kurátorok részéről is torz

értelmezés lenne, ha csupán politikai részérdekeket próbálnának érvényesíteni .

Ez a visszatetsző helyzet különösen bántó egy olyan évben, amelyben a felügyelt

részvénytársaság élére nem sikerül új elnököt választani . A politikai befolyásoltság gyanúját

erősíti a közvéleményben, ha a kuratóriumi elnökség az átmeneti időszak ügyvezetéséről sem

tud racionálisan dönteni, a nagykuratórium pedig ennek nyomán hatáskör-kiegészítő

törvényértelmezésbe kezd. Ez utóbbi a Hungária Televízió Közalapítványban nem történt

meg, de más intézményeknél már látszik, hogy a zavarok a végletekig fokozhatók .

b./ Az elnökség tevékenysége

A számok önmagukban nem sokat mondanak, mégis jelez valamit, hogy a vezetési

átmenettel jellemezhető esztendőben 123 határozatot volt kénytelen hozni a kuratórium

elnöksége. Ezekben természetesen benne vannak a költségvetéssel, a Közműsorszolgáltatási
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Szabályzattal, az elnöki tevékenység értékelésével kapcsolatos döntések is, meghatározó

többségük azonban az elnökváltással függ össze . Kiegyensúlyozott években ennyi határozat

már az erőszakos beavatkozás szándékát sejtemé .

A kuratórium elé terjesztett határozati javaslatok közül jelentős az, amelyet az

elnökség a 2004. március 19-i ülésen bocsátott tárgyalásra . Ebben az áll: „A Duna Televízió

Rt. 2004. évre vonatkozó üzleti terve a tavalyi évnél jelentősebb hiánnyal számol . Ennek

ellenére a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma a Duna Televízió Rt . 2004. évre

szóló gazdálkodási és üzleti tervének elveit és fő összegeit elfogadta . Indokolja az elfogadást,

hogy a gazdasági egyensúly nem billent fel és a hiány nem a működés veszteségéből adódik .

Mértéke lényegében megegyezik a tengeren túli sugárzás éves költségével, és a teljes

költségvetés összegéhez képest az aránya kezelhetőnek látszik . Az üzleti terv reálisan

ábrázolja a folyamatokat . Nyilvánvalóvá teszi, hogy a Kuratóriumnak újra kísérletet kell

tennie pótlólagos források biztosítására . El kell érnie, hogy a parlamenti költségvetésben a

közszolgálati médiumok számára elkülönített 10 milliárd Ft-ból megfelelő támogatást kapjon

a Duna Televízió . A tengeren túli sugárzás nemzetstratégiai cél és eszköz . Közös nemzeti

érdek, hogy fennmaradjon .

Az Elnökség azt is javasolja a Kuratóriumnak, kérje fel az Rt . vezetőit arra, hogy

nevezzék meg azokat a területeket, ahol a pótlólagos támogatások elmaradása esetén a hiány

mérsékelhetővé válik .

A Kuratórium Elnöksége az év közepéig, június 30-ig térjen vissza a folyamatok

elemzésére, vizsgálja meg az üzleti terv érvényesülését, és az elemzés alapján tegyen

javaslatot a terv esetleges módosítására ." .

A másik nagyon fontos három határozat, amelyeknek a későbbi hatását 2005-ben is

érzékelni lehet (az egyik a 2004 . május 20-i elnökségi ülésen született) : „A Hungária

Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnöksége 5 igen és 3 nem szavazati aránnyal úgy

határozott, hogy a Duna Televízió Rt . jelenlegi elnökének, Pekár Istvánnak megbízási idejét

nem hosszabbítja meg, s ilyen értelmű javaslatot nem tesz a Kuratóriumnak .". Ugyanekkor az

a határozat is megszületett, hogy a Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége pályázatot ír

ki a Duna Televízió elnöki tisztének betöltésére, melynek szövegét 2004, május 22-én teszi

közzé .

Onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy új megmérettetés lesz, de az nem, hogy ebben

milyen távlata lehet a meg nem hosszabbított elnöknek. Megmaradt az a lehetőség, hogy azt

higgye: számítanak rá. Ehhez az érzéshez hozzájárult a harmadik elnökségi határozat, amely
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szerint a Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége 7 igen és 1 nem szavazati aránnyal

tudomásul vette dr. Szakály Sándor alelnök felmentését és Belényessy Csaba valamint

Borsány-Gyenes András alelnökök kinevezését .

Már akkor voltak olyan értelmezések, amelyek szerint az egyik alelnök az egyik

politikai oldalt képviseli, a másik a másikat. Ez azért sem lehetett volna érv semmilyen

oldalon, mert a parlamentben két-két párt van itt is, ott is . Arra azonban alkalmas volt a

gyanúkeltés, hogy attól kezdve minden folyamat átpolitizálódjon .

A részvénytársaság elnökének megbízatása szeptember 22-én járt le . Addigra már

lezajlott két pályázati forduló, illetve az újabb pályázat kiírása . Az elnökségnek e két

alkalommal nem sikerült kétharmados jelöltet állítania a nagykuratórium elé . Mindkét esetben

egy szavazat hiányzott hozzá, azaz a nyolcból három nemleges volt .

Az elnökség szeptember 16-i rendkívüli ülésén, amikor már látszott, hogy az elnök

mandátumának lejártáig, szeptember 22-ig, nem sikerül vezetőt választani, az a határozat

született, hogy a „Hungária Televízió Közalapítvány elnökségének álláspontja szerint

amennyiben nem sikerül elnököt választani, átmeneti időre a DTV Rt . működtetésével

kapcsolatos feladatok ellátására az ügyvezetőt a HTVKA kuratóriumának elnöksége jogosult

kijelölni" .

Ezen a rendkívüli ülésen született egy másik határozat is : „A HTVKA elnöksége élni

kíván azzal a jogával, hogy kijelölje és megnevezze a választás sikertelensége esetén azt az

alelnököt, aki az Rt. ügyvezetését ideiglenesen, átmeneti ideig ellátja" .

A harmadik - ezzel összefüggő - döntés pedig a következő volt: A Hungária Televízió

Közalapítvány elnöksége a gazdasági alelnököt jelöli ki a Duna Televízió Rt . ügyvezetésére

ideiglenes jelleggel, átmeneti időre . Erről a jelenlegi elnököt, Pekár Istvánt értesítik .

Ennek az utolsó mondatnak azért volt a jelentősége, hogy az elnökség döntése minden

érintett előtt ismert legyen . Ezek a döntések úgy születtek, hogy az elnökség öt tagja volt

jelen, tehát jogilag érvényesek voltak .

A Duna Televízió akkori elnöke utolsó munkanapján, szeptember 21-én, két - az

utódlással kapcsolatos - döntést hozott . Az egyik a kuratórium elnökségének a határozatával

tökéletesen egybeesett : a vezetést az intézmény gazdasági alelnökének adta át . Egy órával

később úgy döntött, hogy a Duna Televíziót a három alelnök együtt vezeti az átmeneti időben .

A kuratórium elnökségének három tagja ehhez a változathoz ragaszkodott .

Hogy úi elnöki pályázatot lehessen kiírni és a Duna Televízió ne zuhanjon

végeláthatatlan vezetési válságba, egyetlen megoldásnak látszott kompromisszumként



elfogadni a második változatot, ez azonban együtt járt a vezetői jogkörök majdnem teljes

lefokozásával .

A két felfogás között a lényegi különbség az volt, hogy az elnökség többségi

határozatát képviselő elnökségi tagok abból indultak ki : a közszolgálati médiumok esetében

az állami tulajdon megtestesítője a Magyar Országgyűlés . A kuratórium elnöksége az

Országgyűlés által ráruházott tulajdonosi jogokat gyakorolja . Nem lehet, hogy a tulajdonos

helyett olyan személy, ebben az esetben a meg nem hosszabbított mandátumú elnök döntsön

arról, hogy - még ha átmeneti időre is - ki pótolja őt . A médiatörvény erről nem rendelkezik .

Leginkább a Gt . tartalmaz olyan paragrafusokat, amelyek ide is alkalmazhatók .

A kisebbségi, ám a kompromisszumkényszer miatt elfogadott álláspont viszont e

tekintetben szintén nem egészen egyértelmű belső szabályra, a Szervezeti és Működési

Szabályzatra hivatkozott .

A Magyar Rádió 2005-ös hasonló vitájában előkerült egy fővárosi főügyészségi

osztályvezetői levél, amely részben azt erősíti meg, hogy a részvénytársaság elnöke nem

nevezheti meg az utódját, részben pedig azt mondja, hogy a kuratórium elnöksége

túlterjeszkedett a jogkörén . A kuratórium elnöksége arról tud, hogy az ügyészségi

állásfoglalást az Ellenőrző Testület elnöke kérte, de a kuratórium elnökségét az ügyészség

mind a mai napig semmiféle figyelmeztetésben nem részesítette, az ügyészség véleményéről

az elnökség semmilyen formában nem kapott hivatalos értesítést . A Hungária Televízió

Közalapítvány elnöksége arról sem tud, hogy az általa meg nem kapott levél miként került be

a Magyar Rádió körüli vitába .

Sajnálatosnak tartjuk, ho 2004-ben nem sikerült új elnököt választani. Pedig az a

módszer, amelyet a nagykuratórium tagjainak bevonásával próbáltunk teljessé tenni, a

Médiatörvény módosításában is szempont lehetne . A törvény szerint a csak az elnökségre

vonatkozó jogot, hogy a pályázatokat megismerjük, kiterjesztettük valamennyi

kurátortársunkra . A meghallgatásokon is részt vehettek és tolmácsoltuk az általuk

megfogalmazott kérdéseket is . Ezekben a szakaszokban viszonylag kicsi volt az érdeklődés,

mindössze két-három civil kurátor aktivizálta magát a folyamatban, ami azzal lehet

összefüggésben, hogy mindennapi életük más társadalmi tevékenységhez kötődik . Ennek a

módszernek azonban még így is megvan az az előnye, hogy az elnökség és a kuratórium

között teljesnek mondható az áttekinthetőség .
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2 .2 A Hungária Televízió Közalapítvány gazdálkodása

2004 . évben a Közalapítvány összes bevétele 6 .559 millió Ft volt, amelyet 7.051 millió

Ft költség és ráfordítás kísért, így a kettő különbözeteként a mérlegében 492 millió Ft

veszteséget rögzít.

Bevételi és kiadási összegei egyaránt meghaladták az éves költségvetésben tervezettet,

mert annak összeállításakor még nem számolhatott olyan eseményekkel, mint az Országgyűlés

által a beruházási és szervezeti struktúrafejlesztésre a június 14-i határozat alapján juttatott

800 millió Ft bevétel, továbbá nem tervezhette a többször ismételt elnökválasztással együtt

járó kiadásokat és a Duna Televízió Részvénytársaság már említett többletveszteségét .

2004. évben a Közalapítvány összes bevételének mintegy 98%-át fordította a

Duna Televízió Részvénytársaság működtetésére .

A Hungária Televízió Közalapítvány önmaga éves fenntartására és feladatai

teljesítésére 144 millió Ft bevétellel rendelkezett, amelyből működési kiadásai fedezésére 138

millió Ft-ot költött .

Tekintettel azonban arra, hogy a Duna Televízió Részvénytársaság a 2004 . évet 518

millió Ft veszteséggel zárta, a Közalapítványnál ez azzal járt, hogy a pénzügyi befektetések

értéke (ami nem más, mint a Duna Televízió Részvénytársaságban megtestesülő részvény

összege) 497 millió Ft-tal csökkent és ez a csökkenés a Közalapítványnál pénzügyi

veszteségként jelenik meg .

A befektetett eszközök pénzügyi értékvesztésének elszámolása a Közalapítvány

mérlegében komoly eredményt rontó tényező volt, az elszámolást a számvitelről rendelkező

törvény és a könyvvizsgálói rendelkezés alapján végrehajtottuk és a mérleg és eredmény

kimutatásban rögzítettük.

A Hungária Televízió Közalapítvány pénzügyi helyzete továbbra is kiegyensúlyozott .

2004. december 31-én értékpapír-állományának piaci értéke 131,6 millió Ft volt, továbbá

folyószámlán és pénztárában együttesen 7,9 millió Ft pénzeszközzel rendelkezett .

A Hungária Televízió Közalapítvány 2004. évi gazdálkodását a takarékosság, a

megfontoltság - és a már említett váratlan hatásoktól eltekintve - a tervszerűség jellemezte .

Hungária Televízió Közalapítvány
Kuratóriuma nevében
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Mellékletek:

1./ Az Ellenőrző Testület jelentése

2 ./ A Hungária Televízió Közalapítvány auditált egyszerűsített

éves beszámolója és eredménykimutatósa, továbbá a független

könyvvizsgálói jelentés



A Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testületének a Kuratórium 2004-es
országgyűlési beszámolójához fűzött véleménye

I. Bevezető

A Hungária Televízió Közalapítvány (a továbbiakban: HTVKA) Ellenőrző Testülete (a
továbbiakban : ET) 2005 . október 13-i ülésén előzetes véleményt fogadott el a Kuratórium
2004-es országgyűlési beszámolójának tervezetéről .
A Kuratórium tagjai az előzetes véleményt megkapták, erre is figyelemmel a Kuratórium 14
igen, 2 nem szavazattal és 10 tartózkodás mellett fogadta el az országgyűlési Beszámolót (a
továbbiakban: Beszámoló) . Az elfogadott Beszámolóhoz az ET jelen véleményét 2005 .
december 8-án fogadta el egyhangú szavazással .

Figyelemmel arra, hogy az un . Médiatörvény (1996 . évi 1. törvény) nem határozza meg
pontosan az országgyűlési beszámoló tartalmi és formai kereteit (a Tv . 62. § (4) csak az ET
kiegészítő véleményéről szól ; a M 74/G § (8) pedig csak a kezelő szervnek az alapítóval
szembeni éves beszámolási kötelezettségét nevesíti), így indokolt felidézni a Beszámoló
feltételezhető célját, úgy, mint :

1 . számba veszi, hogy kezelő szerv - jelen esetben mindenek felett a Duna TV Rt . - a
rá bízott vagyonnal hogyan gazdálkodott, és a vagyonhoz kapcsolódó hatáskörökkel
megfelelően élt-e, azaz jogszerűen, rendeltetésszerűen és hatékonyan járt-e el . Ennek
megfelelően helyes, ha a Beszámoló kiemelten szól a Duna TV Rt. Működéséről és
emellett magának a HTVKA működéséről is ;
2. tekintettel az alapító, az Országgyűlés szinte korlátlan szabályozási, és igen jelentős
gazdasági lehetőségeire, javaslatokat fogalmazhat meg a szükséges intézkedések
meghozatala végett .

A 2004-es működéséről szóló Beszámolóról mindenek előtt fontos megállapítani, hogy a
fejezetek túlnyomó része a korábbi évek gyakorlatát folytatva színvonalas, jól érthető, értékes
szakszerű munka. Ugyanakkor több helyen - az alábbiak szerint - aránytalan, pontatlan és
nem tesz eleget annak, hogy felhívja a teendőkre a figyelmet, mutasson az a javaslat akár a
magára a HTVKA-ra, akár a DTv . Rt. vezetésére, akár pedig az Országgyűlésre .

Az ET megfontolásra ajánlja a Tisztelt Országgyűlésnek, hogy indokolt lehet pontosabban
rögzíteni, hogy melyek az egyes közmédiumok tulajdonosi jogait gyakorló közalapítványok
beszámolójával kapcsolatos tartalmi és formai elvárások .
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11. Észrevételek

1 . A kuratórium mandátumának és a költségvetés, továbbá a beszámoló elfogadásának
ütemezése
A Beszámolóban indokolt lett volna utalni a Kuratórium tagjai megbízásának kialakult
gyakorlatából következő azon -szükségszerűen a döntési felelősséget kikezdő- gyakorlatra,
hogy olyan összetételű kuratórium dönt az éves országgyűlési beszámolóról, amely a tárgyalt
időszakban még nem működött, viszont a korábbi összetételű kuratórium dönt egy későbbi
által végrehajtandó költségvetésről. E körben indokolt az éves beszámolót minél hamarabb
tárgyalni, illetve a szabályozási környezet változtatását kezdeményezni, annak érdekében,
hogy adott összetételű Kuratórium úgymond a saját költségvetését fogadja el, és saját
munkájáról számoljon be az alapítónak. E körben a HTVKA vezetésének a kialakult
gyakorlaton változtatnia indokolt, lehetőleg már a 2005-ös országgyűlési beszámoló kapcsán
a 2006. év elején .

2. Normatív és kiszámítható médiafinanszírozás
A Beszámoló részletesen foglalkozik a Duna TV Rt . (a továbbiakban: DTV Rt.)
gazdálkodásával. Indokoltnak tűnik kifejezetten utalni arra - ahogy ezt tette a HTVKA a
2003-as beszámolójában -, hogy a kiegyensúlyozott közszolgálatiság egyik fő garanciája lehet
a biztos működést, a versenyképességet lehetővé tevő fejlesztést és a Média törvény (a
továbbiakban MTv.) elvárásainak teljesítése érdekében műsorgyártást (mind a 3
tevékenységet!) lehetővé tevő normatív fmanszírozás és kiszámítható értékelvű pályázati
rendszer. Ami minden érintett műsorszolgáltató esetében az egyenlő elbánást és a felelős
gazdálkodást - ezzel együtt a pénzügyi felelőtlenség szankcionálását - eredményezné.

3 . A DTV Rt. Vezetése és gazdálkodása értékelésének egyértelműsítése, ezzel kapcsolatos
felelősség-feltárás
A Beszámoló részletesen tárgyalja, hogy 2004 végén a „megbénult a cselekvési
mechanizmus . . .nem tudta megakadályozni . . . mintegy 50 millió forintos többletköltség . . ."
(7. oldal), hogy „a műsorköltségek megalapozatlan növelése"(9 . oldal), „a szalagtárban olyan
filmek kerültek nagy tételben, amelyeket nem a filmszerkesztőség, hanem a felső vezetés
vásároltatott meg. . ." (28. oldal). Nem elfogadható, hogy a Beszámoló ehhez képest nem tárja
fel egyértelműen ezen döntések, illetve mulasztások körülményeit és nem vizsgálja, nem veti
fel a felelősség kérdését . Sőt a Beszámoló a kuratórium elnökség munkát értékelő része (2 .
fejezet 42. oldala) mindenkit fel is ment, hiszen „a veszteség nem válik elviselhetetlen és
helyrehozhatatlan nagyságrendűvé ." Nehezen elfogadható, hogy minden kedvezőtlen
fejlemény csak úgy, emberi közrehatás nélkül történt volna, főleg ha annak jelentős gazdasági
kihatásai vannak (vö. a könyvvizsgálói jelentés vagyonvesztésre utaló kitételeivel) .

4. A 2004-re vonatkozó könyvvizsgáló jelentéssel kapcsolatos teendők
Az ET hiányolja a Beszámoló nem tér ki a HTVKA könyvvizsgálói jelentésében
megfogalmazott azon figyelemfelhívó megjegyzésére, mely szerint a Duna Televízió Rt .
tőkehelyzete rendezést igényel. A könyvvizsgálói jelentés másolatát az ET véleményhez 1 . sz .
alatt csatoljuk . Az ET fent tartja azon álláspontját, hogy a Duna Televízió Rt . tulajdonosi
jogait gyakorló HTVKA-nak e körben érdemi intézkedéseket kellett volna foganatosítania .
vagy azok elmaradásáról indokolt döntést kellett volna hoznia .
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S. Műsorértékelés
A Beszámoló 1 .3. fejezetében számos olyan határozott értékítélet található, amelyet
semmilyen objektív adat nem támaszt(hat) alá : ,, . . .volt a legjobb és minőségében
legegyenletesebb sorozatműsora. . ." (14. oldal), „A nézők szerették, hiba volt a
megszüntetése." (18. oldal). A közalapítványok nem jogosultak a részvénytársaságok
műsorszerkezetét, továbbá műsorainak, illetve műsorszámainak tartalmát meghatározni (Mtv .
65 . § d. pont), erre jogszabályi tilalomra figyelemmel aggályos, még adott esetben csak
utólagos (hiszen ez a későbbi műsorpolitikára is visszahathat) fentiek szerinti
véleményalkotás kuratóriumi határozatban, a Beszámolóban . Amennyiben ezek a DTV . Rt .
vezetésétől átvett vélemények akkor erre indokolt utalni, de még így is kérdés, hogy mi a
helye ennek a leírásnak a Kuratórium beszámolójában .

6. Archívumhasználat
A Beszámoló szól arról, hogy a Magyar Televízió Rt . a MTv. 75 . § (4) bekezdését a
kölcsönös és ingyenes archívum használatáról lassan 10 éve nem hajtja végre, azonban az
ezzel kapcsolatos felelősséget rögtön az Országgyűlésre hárítja a Beszámoló, amennyiben a
Parlamentnek kellene megteremtenie a végrehajtás feltételeit és szabályozni kellene az
elmaradás szankcionálását (20 . oldal). Indokolt utalni arra, hogy a két Rt. illetve
Közalapítvány között jogszabály által alapossá tett igény végső esetben bíróság előtt is
kikényszeríthető . (Egyáltalán nem kell hozzá törvényt alkotni!) Ezzel összefüggésben
nehezen érthető az érintettek tétovasága, illetve a felelősség áthárítása . Az a hivatkozás pedig,
hogy a két TV más területen meglévő együttműködését sodorná veszélybe az erélyesebb
fellépés az MTV Rt-vel szemben, pedig annyiban semmiképpen nem helyt álló, hogy az
ingyenes archívum hozzáférés olyan vagyonértékű joga, közjószága a DTV . Rt-nek, amellyel
nem megengedett, büntetendő nem élnie a mindenkori Rt. vezetésének, illetve a HTVKA-nak .

7 . Nézettségmérés
Figyelemmel a HTVKA alapító okiratában írt fő céljára ("A Magyar Köztársaság Alkotmánya
6. §-ának (3) bekezdése megvalósítása érdekében televízió műsor sugárzása Közép- és Kelet-
Európában, különösen az országon kívül élő magyarság számára." AO. 3. pont), nehezen
magyarázható, hogy a részletes magyarországi nézettségi elemzés (1 .5 fejezet, 29-36 oldal)
mellett egy szó sem esik a határon túli fejleményekről, fogadtatásról, nézettségről, és sajnos a
HTVKA és a DTV Rt . mulasztása miatt nem is áll rendelkezésre megfelelő mérési adat .

8. Tulajdonosi ellenőrzés (FB)
Tekintettel arra, hogy a HTVKA kuratóriuma alapvetően vagyonkezelő jellegű szerv, így
kiemelt jelentősége van annak egy alapítónak tett beszámolóban, hogy megfelelően
gondoskodott-e a Kuratórium a szervezeten belüli ellenőrzésről, így indokolt lenne a
Beszámolóban teret adni DTV . Rt. Felügyelő Bizottságának (FB) működéséről szóló résznek .
(Az FB által végzett ellenőrzések, értékelések eredményéről és befolyásáról a HTVKA
munkájára.) Ezen ellenőrzési munka különösen fontos lehet a fejlesztések és beruházások
tényleges értékelése során (1 .6 . fejezet), azonban a Beszámolóban erről nem esik szó .

9. Szabályozottság, különösen az Állami Számvevőszéki jelentés végrehajtása
Kiemelten és tényszerűen kellene szólni arról, hogy a 2004-es Állami Számvevőszéki jelentés
(a továbbiakban: ÁSZ) alapján készített DTV Rt . elnöki intézkedési terv (kelt : 2004. június
22-án) végrehajtása 2004-ben lényegében elmaradt, és több jelentős vonatkozásban ( pld. az
archívum értékének megállapítása) máig nem történt meg . Továbbá az elnökség által
elfogadott intézkedési terv (kelt : 2004. augusztus 5 .) sem ment megfelelő módon
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teljesedésben (SZMSZ és egyéb szabályzatok, a DTV Rt-től elvárt intézkedések
kikényszerítése) .
Végezetül szólni kell arról, hogy a 2004 őszi elnökválasztási eljárás idején lett egyértelmű,
hogy a DTV Rt. SZMSZ-e elavult és nincs összhangban a tényleges működéssel, csak úgy
mint számos vonatkozásában a HTVKA SZMSZ-e, sajnos mindkettő szabályozás esetében ez
a tárgyalt időszakban nem oldódott meg .

10. A Kuratórium és Elnökség munkájának leírása
A Beszámolóban az Elnökség munkájáról szóló 2 . fejezet részletes értékelést és tényekkel
nehezen alátámasztható véleményt tartalmaz, ehhez képest szükséges a tényleges döntéseket
és történéseket számba venni a törvényi feladat és hatáskör felsorolás szerint, jó példa lehet
erre a közszolgálat elvárásokat számba vevő áttekintés a Beszámoló 21. oldalán.

Az alábbiak szerint összegezzük pozitív és negatív értelemben a HTVKA kuratóriumának és
elnökségének törvényi feladatköreit
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szervezet jogkörök jogszabályhely A vizsgált időszakban ezzel
kapcsolatos történések

Kuratóri
um
pozitív
tartalmú

a közszolgálati

	

műsorszolgáltató
részvénytársaság vonatkozásában a Gtt
alapján - a Médiatv.ben foglalt
eltérésekkel - a közgyűlés jogainak
gyakorlása

Médiaív . 59 . § (1)
bekezdés a) pont

a közalapítvány éves gazdálkodási
tervének elfogadása és mérlegének
megállapítása,

Médiaív. 59. § (1)
bekezdés b) pont

javaslattétel a Testületnek az üzemben
tartási díjbevétel növelése érdekében,

Médiaív. 59. § (1)
bekezdés c) pont

amit a közalapítvány alapító okirata - e
törvény keretei között - a hatáskörébe

utal .

Médiaív. 59 . § (1)
bekezdés e) pont

A közalapítványok gyakorolják a
részvénytársaságok vonatkozásában a
Gt. 288-300. §-ában meghatározott
alapítói, illetve részvényesi jogokat .

Negatív
tartalmú

megváltoztatni a részvénytársaságok
alapvető tevékenységi körét

Médiaív. 65.§ (1)
bekezdés a) pont

a részvénytársaságokat megszüntetni,
egyesíteni, szétválasztani vagy más
szervezeti formába átalakítani,

Médiaív. 65 .§ (1)
bekezdés b) pont

a részvénytársaságoktól vagyont vagy
nyereséget (osztalékot) elvonni,

Médiaív. 65 .§ (1)
bekezdés c) pont

a

	

részvénytársaságok
műsorszerkezetét,

	

továbbá
műsorainak, illetve műsorszámainak
tartalmát meghatározni

Médiaív. 65.§ (1)
bekezdés d) pont

a részvénytársaság elnökének az általa
gyakorolt munkáltatói jogkörökre
nézve utasítást adni,

Médiaív . 65.§ (1)
bekezdés e) pont
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olyan kérdésben dönteni, amely e
törvény alapján más szerv vagy a
részvénytársaság

	

elnökének
hatáskörébe tartozik .

Médiaív. 65.§ (1)
bekezdés f) pont

közgyűlés a közszolgálati műsorszolgáltató, mint
részvénytársaság alapító okiratának
megállapítása, módosítása, annak a
Magyar

	

Közlönyben

	

történő
közzététele,

Médiaív. 66. § (1)
a )pont

a

	

részvénytársaság

	

elnökének
megválasztása, a megbízatás egyszeri
meghosszabbítása,

Médiaív. 66. § (1)
b) pont

a

	

részvénytársaság

	

elnökének
visszahívása, alelnökei megbízásának,
a

	

megbízás

	

visszavonásának
megtiltása - a részvénytársaság elnöke
intézkedését követő kuratóriumi ülésen

Médiaív. 66. § (1)
c) pont

a

	

részvénytársaság

	

elnöke
visszahívásának kezdeményezése,

Médiaív . 66 . § (1)
d) pont

részvénytársaság

	

függetlenségének
védelme

Médiaív . 66. § (1)
e) pont

a közszolgálati műsorszolgáltatási
szabályzat jóváhagyása, a Művelődési
Közlönyben történő közzététele, a
szabályzat követelményeinek érvényre
juttatása, érvényesülésének évenkénti
értékelése

Médiaív . 66 . § (1)
f) pont

az

	

archiválás

	

rendjéről

	

szóló
szabályzat jóváhagyása,

Médiaív. 66 . § (1)
g) pont

A

	

részvénytársaság

	

elnöke
pályázatában foglalt célkitűzések
évenkénti értékelése,

Médiaty. 66. § (1)
h) pont

az alaptőke felemelése, leszállítása, Médiaív. 66. § (1)
i) pont

az éves gazdálkodási és pénzügyi terv
elveinek és fő összegeinek a
jóváhagyása,

Médiaív. 66. § (1)
j) pont

az

	

évi

	

adásidő

	

jóváhagyása,
módosításának engedélyezése,

Médiaív. 66. § (1)
k) pont

a mérleg- és az eredménykimutatós
jóváhagyása,

Médiaív. 66. § (1)
1) pont

a

	

részvénytársaságok

	

felügyelő
bizottsági tagjainak megválasztása,
visszahívása, a Gt. 13 . §-ában
foglaltakra figyelemmel

Médiaív. 66. § (1)
m) pont

a könyvvizsgáló megválasztása,
megbízatásának felmondása .

Médiaív . 66 . § (1)
n) pont
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Kuratóri
um
elnöksége

a részvénytársaság elnöki tisztségére
nyilvános pályázati felhívás kiírása,
elbírálása, az elnök díjazásának
megállapítása

Médiaív. 65 . § (2)
a) pont

javaslattétel az elnök megválasztására,
vagy új pályázat kiírása, javaslat az
elnök visszahívására, illetve az elnöki
megbízatás pályázat kiírása nélküli
egyszeri meghosszabbítására ;

Médiaív. 65. § (2)
b) pont

A részvénytársaság gazdálkodásának
ellenőrzése

Médiaív. 65 . § (2)
c) pont

egymilliárd forintnál vagy a tervezett
éves forgalom tíz százalékánál
magasabb értékű szerződésekhez
előzetes

	

tárgyalási

	

felhatalmazás
megadása

Médiaty. 65 . § (2)
da) pont

hitelfelvétel, illetve háromszázmillió
forintnál vagy a tervezett éves
forgalom három százalékánál nagyobb
értékű

	

szerződések

	

előzetes
jóváhagyása

Médiaív. 65 . § (2)
db) pont

ingatlan-elidegenítés, illetve százmillió
forint feletti vagyoni értékű jog
elidegenítésének engedélyezése,

Médiaív. 65 . § (2)
dc) pont

javaslattétel a felügyelő bizottsági
tagok

	

megválasztására

	

és
visszahívására,

	

díjazásuk
megállapítása

Médiaív. 65. § (2)
e) pont

javaslattétel

	

a

	

könyvvizsgáló
megbízására

	

és

	

megbízásának
felmondására,

	

díjazásának
megállapítása,

Médiaív. 65 . § (2)
f) pont

a közszolgálati műsorszolgáltatási
szabályzat

	

érvényesülésének
ellenőrzése, a kuratórium éves
értékelésének előkészítése

Médiaív. 65. § (2)
g) pont

a

	

részvénytársaság

	

elnöke
pályázatában foglalt célkitűzések
megvalósításának

	

folyamatos
ellenőrzése, a kuratórium éves
értékelésének előkészítése

Médiaív. 65 . § (2)
h) pont

elnök dönt a műsorrendről, Médiaív. 71 . § a)
megállapítja a szervezeti és működési
szabályzatot,

Médiaív. 71 . § b)

előterjeszti

	

a

	

közszolgálati
műsorszolgáltatási szabályzatot és
gondoskodik végrehajtásáról,

Médiaív. 71 . § c)

előterjeszti az archiválás rendjéről
szóló szabályzatot és gondoskodik
végrehajtásáról,

Médiaív. 71 . § d)

Meghatározza,

	

és

	

jóváhagyásra
bemutatja az éves gazdálkodási tervet
és gondoskodik végrehajtásáról

Médiaív. 71 . § e)



11. Elnökválasztási eljárás

A beszámoló indokolt módon részletesen foglalkozik Pekár István elnöki mandátumának
lejártát követő fejleményekkel, ugyanakkor a leírás nehezen követhető, számos helyen
pontatlan. Az ET álláspontja szerint az ügy kiemelt jelentőségére, és a még le nem zárt
bírósági eljárásra figyelemmel, indokolt kronológiai sorrendben ismertetni, hogy e tárgyban
milyen határozatokat hozott az Elnökség, a Kuratórium, milyen eljárások indultak, és jelenleg
ezek hol tartanak. Az ET ezzel kapcsolatos döntéseit minden esetben megküldte a Kuratórium
elnökének, így azok is számba vehetőek. Fontos megemlíteni, hogy az Országgyűlés Elnöke a
tárgybahi ügyben az ET megkeresésére nem látott lehetőséget az érdemi intézkedésre . A
Legfőbb Ügyészég első szakmai véleményében (kelt : 2004. december 14 .) úgy foglalt állást,
hogy a HTVKA Kuratóriumának, a Kuratórium elnökségének Duna TV Rt-vel kapcsolatban
hozott intézkedéseinek, döntéseinek törvényessége az ügyészi törvényességi felügyelet
körében nem vizsgálhatók. Az ET második, azonos tárgyban megfogalmazott 2005 . február
17-i megkeresésére viszont (kelt : 2005 . március 22 .) jogellenesnek ítélte a Legfőbb
Ügyészség az Elnökség eljárását, kizárva egyúttal a leköszönő elnök utódlási intézkedéseinek
jogszerűségét is . Az ET e tárgyban törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a
Fővárosi Cégbíróságon, melyet az 2005 . január 25-i végzésében megszüntetett . Ezt a döntést
az ET megfellebbezte figyelemmel arra, hogy álláspontja szerint a feltételezett jogellenes
állapot mintegy 2 hónapig, a kuratórium e tárgyban hozott döntéséig fennállt. Az ET által
kezdeményezett másodfokú eljárás jelenleg a Fővárosi ítélőtábla előtt folyamatban van .
A fenti ET beadványokban megfogalmazottakkal dr . Borboly István ET tag nem értett egyet
tekintettel arra, hogy a HTVKA Kuratóriumának a Duna Televízió ügyvezetése tárgyában hozott
döntései nem törvénysértők, hanem az intézmény jogszerű, folyamatos és zavartalan működését
szolgálják. Álláspontját az Országgyűlés elnökéhez, a Legfőbb Ügyészséghez, a Fővárosi Bírósághoz
valamint a Fővárosi Ítélőtáblához eljuttatott különvéleményében ismertette .
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elkészíti

	

a

	

mérleg-

	

és
eredménykimutatóst és jóváhagyásra
előterjeszti a kuratóriumnak,

Médiaty. 71 . § f)

előterjeszti

	

a

	

szerződés
engedélyezésére

	

vonatkozó
javaslatokat

Médiaív. 71 . § g)

előterjeszti a tárgyalási felhatalmazást,
illetve előzetes jóváhagyást igénylő
javaslatokat

Médiaív. 71 . § h)

gyakorolja

	

a

	

részvénytársaság
alkalmazottai felett a munkáltatói
jogokat, beleértve az alelnök(ök)
alkalmazását

Médiaív. 71 . § i)

gondoskodik mindazon

	

további
előterjesztések

	

előkészítéséről,
amelyeket e törvény és az alapító
okirat vagy a kuratórium határozata
előír

Médiaív. 71 . § j)

gyakorolja - az e törvényben foglalt
eltérésekkel - mindazokat a jogokat,
amelyeket a gazdasági társaságokról
szóló törvény a részvénytársaság
igazgatóságának hatáskörébe utal .

Médíaty. 71 . § k)



Az alábbiakban összefoglaljuk tárgyszerűen és kronologikusan a történéseket :

Kronológiai áttekintés a Duna Televízió Részvénytársaság elnöki posztjának betöltésével
kapcsolatban történtekről

Nincs hosszabbítás

2004. szept. 3 .

	

a második alkalommal kiírt elnöki pályázat beadási határideje

2004. szept.l3 . Pekár István leköszönő elnök levele az ET elnökéhez, melyben az ET
állásfoglalást kéri a tekintetben, hogy a jogszabályi előírásoknak
megfelelően megválasztott elnök hiányában ki, milyen jogalapon, illetve
milyen hatáskörrel gondoskodhat a Dtv . Rt. elnöki feladatainak és
hatásköreinek ellátásáról

2004. szept. 15. az ET elnöke által felkért szakértők (Dr . Kriza Zsigmond ügyvéd, Dr. Ilosvai
Gábor ügyvéd, Kis Norbet Budapesti Corvinus Egyetem Államizgatási Kar
főigazgató-helyettes) elkészítik a szakvéleményeiket

2004. szept. 16 . rendkívüli kuratóriumi elnökség ülés
75/2004 . sz . hat . : sikertelen elnökválasztás estén az ügyvezető kijelölésére
a HTVKA kuratóriumának elnöksége jogosult
76/2004. sz. hat . : az elnökség élni kíván azzal a jogával, hogy kijelölje azt
az alelnököt, aki az Rt . ügyvezetését ideiglenesen ellátja
77/2004. sz. hat.: a gazdasági alelnök kijelölése

ET sajtóközlemény : két rendbeli kuratóriumi elnökség működésben
tapasztalt törvénysértés miatt, hiszen olyan tárgyban került sor kuratóriumi
elnökségi ülés, összehívására, mely a jelenlegi elnök törvényes jogköre,
illetve az ET „kitiltása" a kuratóriumi elnökség üléséről
elvi állásfoglalás : A Dtv. elnökének, mint vezető tisztségviselőnek joga és
egyben kötelessége, hogy megbízatásának ideje alatt gondoskodjon a
helyettesítésének rendjéről, részint a Dtv. SZMSZ -ének meghatározása,
részint egyedi döntése által
levél Bíró Sándor és Szili Katalin részére

Dr. Borboly István ET tag sajtóközlemény : Az ET álláspontjának azon
kitétele, mely szerint a jelenlegi elnök jogosult az Rt . ügyvezetőjének
kinevezésére, ellentmond a hatályos jogszabályoknak . Az Rt. elnöke csak
eseti jelleggel rendelkezhet helyettesítéséről . Megbízási jogviszonyának
megszűnte esetére ez nem vonatkozik, mert ez a megbízó, a HTVKA
tulajdonosi

	

jogának

	

nyilvánvaló

	

elvonását

	

jelentené .
Dr. Borboly István ET tag állásfoglalása : Az ET tagjaként arra az
álláspontra helyezkedtem a vonatkozó jogszabályok, belső szervezeti
szabályok, valamint az ET által e tárgyban bekért dokumentumok alapján,
hogy Pekár Istvánnak, a Duna TV Rt. elnökének nem volt joga ügyvezető
kinevezésére mandátumának megszűnte esetére . Az Rt. ügyvezetőjének
kinevezési joga a tulajdonos HTVKA-t illeti meg .
levél dr. Bíró Sándor és dr . Szili Katalin részére
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2004. szept. 21 . 67. sz. Elnöki Utasítás : az elnöki jogköröket és hatásköröket a három
alelnök (Dr . Szekeres László, Borsány Gyenes András, Belénessy Csaba)
kizárólag együttesen gyakorolhatják
Átadás-átvételi jegyzőkönyv : Szekeres László részére történő

2004. szept. 22 . kuratóriumi elnökség ülése
79/2004.sz. hat. :név szerinti szavazás megállapítása
80/2004. sz. hat : az ügyvezető hatáskörének megállapítása, a Médiaív . 71 .
§ tekintetében megszorítások meghatározása
81/2004. sz. hat : a három alelnök által történő irányítással nem ért egyet
82/2004. sz. hat: egyetlen személy irányítson
83/204. sz. hat : a fent említett posztra dr. Szekeres László kijelölése
84/2004. sz. hat : a 75, 76, 77, /2004 . sz. határozatok visszavonása
85/2004. sz. hat : új pályázat kiírása
86/2004. sz. hat : közlemény eljuttatása az MTI-nek az adott nap
eseményeivel kapcsolatban

2004. okt . 2 .

	

újabb pályázat kiírása az elnöki posztra

2004. ok . 6 . Szili Katalin levele, miszerint a Kulturális és Sajtó Bizottság elnöke, Pető
Iván „nem kívánja az ügyet napirendre tűzni, mert bizottsági többséggel
nem tudnak ilyen ügyeket lezárni, ezért tárgyalását is feleslegesnek tartja"

2004. At. 14 .

	

ET megkereste, a Dtv. Rt. működése felett törvényességi felügyeletet
gyakorló Fővárosi Bíróságot, mint Cégbíróságot, a HTVKA felett
törvényességi felügyeletet gyakorló Legfőbb Ügyészséget,
tájékoztató jellegű levél küldése Bíró Sándornak, Herbst Árpádnak,
illetve a Dtv . Rt. 3 alelnökének (Dr. Szekeres László, Borsány Gyenes
András, Belénessy Csaba), valamint Rékási Róbert részére
Dr. Sasadi Judit, a jogi főosztályvezetőjének megkeresése azon aláírási
címpéldányok bemutatás érdekében, melyek megfelelnek a 67 . számú
Elnöki Utasításnak
sajtóközlemény

2004. okt. 20 .

	

Sasadi Judit válaszlevele : A Társaság aláírási címpéldányai kizárólag a
2004. májusi személyi változásokra tekintettel készültek el

2004. szept. 28 . Szili Katalin levele, melyben tájékoztatatja az ET arról, hogy levelét a
Kulturális és Sajtó Bizottsághoz jutatta el

ET levél a nagykuratórium tagjai részére a HTVKA működéséről
másolatban kapta : Dr. Herbst Árpád, Dr. Szekeres László, Borsány Gyenes
András, Belénessy Csaba), a Cégbíróság, illetve a Legfőbb Ügyészség

Dr. Borboly István különvéleménye a kuratóriumi tagok részére a HTVKA
működéséről .
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2004. okt. 29 . kuratóriumi ülés, a meghívóban közzétett napirend csupán az Rt .
elnökének megválasztásával kapcsolatos folyamat jelenlegi állásnak
bemutatására adott lehetőséget

2004. nov .2 . Dr . Borboly István ET tag megkeresi a Dtv. Rt. működése felett
törvényességi felügyeletet gyakorló Fővárosi Bíróságot, mint
Cégbíróságot, valamint a HTVKA felett törvényességi felügyelete
gyakorló Legfőbb Ügyészséget

2004 . nov . 11 .

	

rendkívüli kuratóriumi ülés
IV/2004. sz . hat . : ha az elnökség nem tud többségi döntéssel elnökjelöltet
állitani, akkor jelölés és a döntés joga a kuratóriumra száll át
V/2004. sz. hat: az elnöki jogköröket ellátó 3 alelnök együttesen jár el, aláírás
estében az egyik aláíró mindig Szekeres László

2004. nov . 15 .

	

ETülés
1 . sz. hat . : nem jogszerű az Alapitó Okirat kuratóriumi határozattal történő
módosítása, illetve az ott leírt ügyvezető választási rend, mivel kiiktatásra
kerülnek a Médiaív. eljárási és szavazási garanciái, de a kuratórium
határozatnak van lehetséges jogi alapja [Gt. 28. § (2) bekezdés]
2. sz. hat: az V/2004 . kuratóriumi határozatban szereplő cégjegyzési mód
nincs összhangban a 67 . sz. Elnöki Utasítással

2004. nov. 19 .

	

a pályázatok beadási határideje

2004. dec . 14 . Legfőbb Ügyészség állásfoglalása, miszerint az ügyészség törvényességi
felügyelete a tulajdonosi jogok gyakorlása körében tett intézkedések
körében csupán a vagyon felhasználására tejed ki, de a kuratórium, illetve a
kuratórium elnökség intézkedéseinek, döntéseinek törvényessége nem . A
továbbiakban a Fővárosi Főügyészség fogja figyelemmel kísérni az ügyet .

2004. dec . 15 .

	

a Legfőbb Ügyészség és a Cégbíróság tájékoztatása a kuratórium, illetve az
ET határozatairól

2004. dec . 15 .

	

kuratóriumi elnökség ülése
112/2004. sz . hat . : javaslattétel a HTVKA Alapító Okiratának
módosítására, miszerint sikertelen elnökválasztás esetén az ügyvezetői
feladatokat nemcsak az Rt. alelnökei láthatják el, hanem a kuratóriumi
elnöksége által javasolt és a kuratórium által elfogadott más személy is
113/2004 . sz. hat . : javaslat, hogy a Dtv . Rt. ügyvezetésének megbízatását a
kuratórium változatlan összetétellel hosszabbítsa meg a következő
kuratóriumi ülésig, 2005 . január 20-ig.

2004. dec . 16 .

	

kuratóriumi ülés
XX/2004. sz. hat . : megdöbbenés kifejezése, hogy több kiemelkedő
pályázat ellenére az elnökség nem tudod jelöltet állítani
XXV2004. sz. hat.: az elnökség felszólítása a hatékonyabb, illetve szakmai
munkára
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XXII/2004. sz. hat . : a jelenlegi ügyvezetők mandátumának
meghosszabbítása 2005 . jan.20-ig

2004. dec . 20 . Dr. Borboly István ET tag a Legfőbb Ügyészség 2004 . december 16-i
állásfoglalásáról tájékoztatja az Országgyűlés és az Állami Számvevőszék
elnökét, a parlamenti pártok frakcióvezetőit, valamint a HTVKA-t .

2005. jan. 25 .

	

A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság befejezettnek nyilvánítja a
törvényességi felügyeleti eljárást .

2005. febr. 17 . ET fellebbezés a cégbírósági döntéssel kapcsolatban, figyelemmel arra,
hogy a tényállás nem lett teljes körűen feltárva, és a bíróság és nem
vizsgálta a cégképviselet jogszerűségét 2004 . szeptember 22. és 2004 .
november vége között .

2005 . febr . 17 .

	

ET megkeresi a HTVKA felett törvényességi felügyeletet gyakorló
Legfőbb Ügyészséget .

2005. márc. 16 . Dr. Borboly István ET tag megkeresi a HTVKA felett törvényességi
felügyeletet gyakorló Legfőbb Ügyészséget, valamint kéri eljárási
jogképesség hiányában a Fővárosi Ítélőtáblára benyújtott ET fellebbezés
elutasítását .

2005 . márc. 22 . Legfőbb Ügyészség II. szakmai véleményében rögzítette, hogy „a
kuratórium elnöksége e tárgyban meghozott határozataival hatáskörét
túllépte, határozatai szakmai véleményem szerint jogszabály sértőek",
valamint azt, hogy a Duna Televízió elnöke „nem jogosult intézkedést
hozni a megbízatása lejártát követő időszakra a helyettesítés
rendjéről" .

A Fővárosi ítélőtábla cégbírósági törvényességi felügyeletei eljárásban még végleges döntést
nem hozott, ami befolyásolja majd az ügyészség további eljárását, illetve az eljáró személyek
felelősségét.

Budapest, 2005 . december 8 .

e
Q

Dr . Borboly István

	

Csallóközt' Zol

	

Dr. Gá1 András Levente
HTVKA ET tag

	

HTVKA ET tag

	

HTVKA ET elnök
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EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG
2004. ÉV

Ssz. Megnevezés / ER Előző év Előző évek Tárgyév
helyesbítései

12 . D. Saját tőke (12:17. sorok) 1 938 031 0 1446 490
13. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 1 104 020 0 1 104 020

14 . 11 . TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY -538 682 0 142 211

15 . Ill . LEKÖTÖTT TARTALÉK 691 800 0 691 800

16 . IV . ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0

17 .
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY,
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 680 893 0 -491 541

18 VI . TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL

0 0 0

19. E. Céltartalék 0 0 0

20 . F. Kötelezettségek 5 372 0 5 245
21 . I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

22. H. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

23. III . RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5 372 0 5 245

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 368 0 435,

25.
F
(

	

K)
1 452 170



Bírósági végzés szám: 11PK-69598/1 .

2005 . február28 .

A könyvvizsgálói jelentés alapján igazolom :

KSH szám: 18036857-7320-569-01 .
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KóNYWIZSGALÓ

beD r' Serényi Iván'~J ,Y7ett könyvv ,..gálós .sz . : 003687
k •t .sz : 003607

Hungária TV Közalapítvány
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOL® EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2004. ÉV
Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév

Ssz. Megnevezés / ER Alaptev. Vállaik.
tevék.

Összesen Alaptev . Vállaik.
tevék.

Összesen Alaptev. Vállaik.
tevék.

Összesen

1 1 . Értékesítés nettó átbevétele 122 860 122 860 0 132 548 132 548
2 2 .Aktívált saját teljesítmények o o o o o
3 3 . Egyéb bevételek o o o 446 151 446 151
4 4 . Támogatások 6 024 593 0 6 024 593 0 0 0 5 969 603 0 5 969 603

=alapítói 691 800 691 800 o 800 000 800 000
=központi költségvetési o o o
=helyi önkormányzati o o o
=egyéb, ORTT 5 332 793 5 332 793 0 5 169 603 5 169 603

5 5. Pénzügyi műveletek bevételei 11 147 11 147 0 10 812 10 812
6 6. Rendkívüli bevételek o o o o o
7 A. ÖSSZES BEVÉTEL
(1+-2+3+4+5+6)

6 158 600 0 6 158 600 0 0 0 6 559 114 0 6 559 114



Bírósági végzés szám: 11PK-69598/1 .

2005 . február28 .
f

EPVISEL E JOGOS

KSH szám: 18036857-7320-569-01 .

A könyvvizsgálói jelentés alapján igazolom :

6

KÖNYVVIZSGALO
Dr . Serényj l an'bejegyzett könyvv1zsgáló

v
s .sz . : 003687k .t .sz : 003607

Hungária TV Közalapítvány
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2004 . ÉV

Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév
Ssz. Megnevezés 1 ER Alaptevé-

kenység
Vállaik.
tevék .

Összesen Alaptev. Vállaik.
tevék.

Összesen' Alaptev . Vállaik.
tevék.

Összesen

8 7. Anyagjellegű ráfordítások 17 429 17 429 0 25 508 25 508
g 8. Személyi

	

ráfordítások,jellegű 100 968 100 968 o 107 373 107 373

10 9 . Értékcsökkenési leírás 4 265 4 265 0 4 277 4 277
11 10.Egyéb ráfordítások 5 334 399 5 334 399 0 6 416 593 6 416 593

12 11 . Pénzügyi műveletek ráfordításai 19 19 0 496 904 496 904
13 12 .Rendkívüli ráfordítások 20 627 20 627 o 0 o
14 B. ŐSSZES RÁFORDÍTÁS

(7+8+9+10+11+12)
5477707 0 5477707 0 0 0 7 050 655 0 7 050 655

15 C. ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY (A-B)

680 893 0 680 893 0 0 0 -491 541 0 -491 541

1 61 . Adófizetési kötelezettség o 0 o o 0

17 E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
(C-L-D)

680 893 0 680 893 0 0 0 -491 541 0 -491 541



Megjegyzések
*A 3,5,16,20,24 sorok egyenlegeivel az adózás előtti eredmény korrigált.
**Részvény illetve tőkemozgás a társaság ST változása, osztalékra igénybevett eredménytartalék (13 . sor) .
***Beleértve átsorolások összegeit .

7

HUNGÁRIA Televízió Közalapítvány

Cash-flow kimutatás
Megnevezés 1 E Ft 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T .évi

. . . évre E Ft % , összetétel

Adózás előtti eredmény* -28457 -987 307 -958 850 3469,47% -92099,53%

2 Elszámolt amortizáció 4 265 4 277 12 100,28% 398,97%

Elszámolt értékvesztés 0 496 903 496 903 0,00% 46352,89%

4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0 0 0,00% 0,00%

Befektetett e. értékesítésének külön . 684 697 -1 138 -685 835 -0,17% -106,16%

6 Szállítói kötelezettségek változása 61 162 101 265,57% 15,11%

7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség vált . 421 -289 -710 -68,65% -26,96%
8 Passzív időbeli elhatárolások vált . -13 902 67 13 969 -0,48% 6,25%

9 Vevőkövetelések változása 0 0 0 0,00% 0,00%

10 Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) 11 930 -1 759 -13 689 -14,74% -164,09%

11 Aktív időbeli elhatárolások változása 4 378 -1 662 -6040 -37,96% -155,04%

12 Fizetett adó (nyereség után) 0 0 0 0,00% 0,00%

13 Fizetett osztalék, részesedés 0 0 0 0,00% 0,00%

I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW ÖSSZESEN : 663 393 0 -490746 -1 154139 -73,98% -45778,55%

14 Befektetett eszközök beszerzése -700 639 -6224 694 415 0,89% -580,60%

15 Befektetett eszközök eladása 7135 498 042 490 907 6980,27% 46459,14%

16 Kapott osztalék 0 0 0 0,00% 0,00%

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW ÖSSZESEN : -693 504 0 491 818 1 185 322 -70,92% 45878,55%

17 Részvénykibocsátás bev . (tőkebev.)*" 0 0 0 0,00% 0,00%
18 Kötvény ás értékpapír bevétele 0 0 0 0,00% 0,00%

19 Hitel és kölcsön felvétel 0 0 0 0,00% 0,00%

20 H .I. kölcsön és elh . betétek törlesztése 0 0 0 0,00% 0,00%

21 Véglegesen kapott pénzeszköz 4200 800 000 795 800 19047,62% 74626,87%

22 Részvénybevonás (tőkeleszállítás)** 0 0 0 0,00% 0,00%

23 Kötvény és értékpapír visszafizetése*** 0 0 0 0,00% 0,00%
24 Hitel és kölcsön törlesztése 0 0 0 0,00% 0,00%
25 H .I. nyújtott köles . és elhelyezett betétek 0 0 0 0,00% 0,00%
26 Véglegesen átadott pénzeszköz 24 827 -800000 -824 827 -3222,30% -74626,87%
27 Alapítókkal szembeni köt . változása 0 0 o 0,00% 0,00%<
111. PÉNZŰGYI CASH-FLOW ÖSSZESEN : 29 027 0 0 -29 027 0,00% 0,00%

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA: -1 084 0 1072 2156 -98,89% 100,00%



1.1 . Általános jellemzők

1.1.1 . Cégadatok

Név:
Forma :
Adószám:
Cégjegyzékszám :
KSH szám:
Alapítás ideje :
Jogelőd :
Jegyzett tőkéj e :

Tevékenysége

Hálózat :

= alapításkor:
= üzleti év végén :
-főtevékenység :

- üzemméret :
= központ :

Vállalkozás tulajdoni részesedései és kiemelt adatai :

* Az utolsó ismert üzleti év várható adatai alapján, ezer Ft-ban .

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete :

HUNGÁRIA Televízió Közalapítvány

®sszesített Kiegészítő melléklet
2004. január 1 . - 2004. december 31 .

HUNGÁRIA Televízió Közalapítvány .
közalapítvány.
18036857-2-41 .
1 IM-69598/1 .
18036857-7320-569-01 .
1992.10.07 .

300 000 E Ft,
1 104 020 E Ft.
TV műsor sugárzása Közép-Kelet Európában,
különösen az országhatáron kívül 616 magyarok
számára a DTV-n keresztül.
nagyvállalkozás
1016 Budapest, Mészáros u. 48-54 .

Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások :
- DUNA TV Rt .
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Befektetés Székhel Adatok Tula doni Szavazati E éb MSZE Sáát E éb ráhatás,

me nevezése

76%-. . .)
özvetlen irón ítás

DUNA TV Rt. Buda st

éve*

2004

hán ad %

100%

arán %

100%

tőke tartalék tőke

1 296 917

szt. minősítése

eán vállala

2 . Táblázat

Tulajdonos Székhely, lakcím Tulajdoni Szavazati Egyéb

megnevezése

(76%- . . .)-közvetlen irányítás

ORSZÁGGYOLÉS

hányad

100,00%

arány %

100,00%

ráhatás

Ősszesen : 100,00% 100,00%

A konszolidációs csoport-vállalkozásai :

	

konszolidációs kötelezettség nem áll fenn.



1.1 .2. Cégjellemzők

Beszámoló aláírására jogosultak nevei : dr. Bíró Sándor elnök

	

2 100 Gödöllő Egyetem tér 6 .
dr. Rékási Róbert elnök helyettes 5000 Szolnok Jászkürt u . 2 .

Igazgatóság :

	

dr. Bíró Sándor elnök
dr. Rékási Róbert
Pálfy G. István
Budai László
dr Farkas István
Ördögh Szilveszter
Hamburger Mihály
dr. Veres László

Ellenőrző testület :

	

dr. Gál András
dr. Borboly István
Csallóközi Zoltán

Könyvvizsgáló :

	

Audit Service Kft . /dr. Serényi Iván/
Jogi képviselet:
Számlavezető bankok:

	

- Ft:

	

Magyar Államkincstár.
Engedélyhez kötött tevékenységek :

•

	

Közhasznú minősítéssel : nem rendelkezik

•

	

A társaság közérdeklődésnek kitett : igen
Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre : - .

1.1 .3 . Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint törté-
nik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Kontír
2000+ program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja .

1.1.4. Számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme :
Könyvelési rend :
Üzleti év :
Mérlegkészítés cégi időpont] a általában :
Könyvvizsgálati zárás időpontja:
A hitelesítés tartalmi alap] a :
A kötelező beszámolás formája :

Mérleg tagolása :

Eredménykimutatós tagolása
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forint
kettős könyvvitel
2004. január l . - 2004. december 31 .
2005 . február 28 .
2005 . február 28 .
éves beszámoló
egyéb beszámoló, típusa : egyéb szervezetekre
vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló
- felvett új tételek :

	

nincsenek.
- összevont tételek :

	

nincsenek.
- felvett új tételek :

	

nincsenek.
- összevont tételek :

	

nincsenek .



A számviteli alapelveket j ellemző előírások :

•

	

számviteli alapelvektől való eltérés: - .

•

	

a könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés : - .

•

	

alkalmazott értékelési elvek változása: - .

•

	

megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek : - .

j• elentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére : a
mérlegfőösszeg 2%-a .

•

	

lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a :
289.298 E Ft .

•

	

egyedi értékelés választása az alkalmazott módszere a befektetések, értékpapírok érték-
vesztésének elszámolásánál .

•

	

való értéken történő értékelés nem alkalmazott .

•

	

tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó,
folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia .

• a devizás eszközök és forrásokat értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam : a választott
hitelintézet: MNB közép árfolyam. Az árfolyamkülönbözeteket a vállalkozás akkor szá-
molja el, ha hatása az eszközcsoportra, forráscsoportra jelentős és tartós :
∎ nem jelentős a hatás, ha eredményre gyakorolt hatása kisebb 500 E Ft-nál .

•

	

a jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport mellett rögzítettek .
Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor .

•

	

éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes,

•

	

munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatá-
sának elve mellett alkalmazzuk .

A feldolgozás telj eskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a mérlegké-
szítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég
zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek .

1.1.1 Jelentősebb tárgyévi események

Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-
elszámolósában :

•

	

Jelentős tőkevesztés miatt a Duna Televízió Rt . pénzügyi helyzete rendezést igényel .
•

	

Az Országgyűlés a Duna Televízió Rt . szervezeti struktúra átalakítását és műszaki fejlesz-
tését 800 millió forinttal támogatta .
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1 .1 .2 ®sszehasonlítások

A tárgyév lényegesebb adatainak összehasonlítása :

Saját tőke alakulása 1997-2004 :

Az összes bevétel alakulása 1997-2004 :

A mérleg szerinti eredmény alakulása 1997-2004 :

1 1



1.2. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez

1.2.1. Immateriális javak

a) Tartalma:
•

	

software,
•

	

egyéb vagyoni jogok .
b) Értékelése-elszámolása :

•

	

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték .
•

	

Az értékelés módja: egyedi .
•

	

Maradványérték meghatározása : nem merült fel .
•

	

Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjá-
tól, a használat idejének egyedi megítélése szerint . Elszámolásának gyakorisága: éves .

•

	

Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja : nem merült fel .
∎ Egyedileg lényegesnek minősített eszközök : - .

Állománya leltárral fedett .

Az alkalmazott leírási kulcsok:

3. Táblázat

Többletköltség az előző évhez képest: - amortizációs kulcsváltozás miatt - E Ft.

c) Szerkezete

1 2

Megnevezés 1 E R N 'tó növekedés csökkenés _ átsorolások +- Záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 1452 760 156 0 2056

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0
Kísédeti fejlesztés aktivált értéke 0
Vagyoni értékű jogok 151 37 116

-telefon belépési díj 151 2 37 116

Szellemi termékek 1 301 758 119 0 1940

- szoftver 1 301 758 119 1 940

Üzleti vagy .cégérték(, ha pozitiv) 0

Immateriális javakra adott előlegek
Immateriális javak értékhelyesbítése 0

ÉRTÉKCSŐKKENÉS 638 369 98 0 909

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0

Kísédeti fejlesztés aktivált értéke 0

Vagyoni értékű jogok 135 13 33 0 115

- telefon belépési díj 135 13 33 115

Szellemi termékek 503 356 65 0 794

- szoftver 503 356 65 794

Üzleti vagy cégérték(, ha pondív) 0

Immateriális javakra adott előlegek 0

Megnevezés
50 E R alatti vagyoni jogok, szellemi termékek 100

Vagyoni értékű jogok 16,67

Szellemi termékek 33



4. Táblázat fol tatás

d) Kiemelt állományváltozások :

5. Táblázat

e) Megjegyzések:

A piaci értékelés elve, módszere :
Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések:
Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei :
Üzleti könyveken kívüli állomány :
Hitelfedezeti garancia :

	

nem merült fel .
Kezelésre átvett eszközök :

	

nem merült fel .
5 évnél hosszabb idö alatt leírt cégérték indoklása : nem merült fel .

1 .2 .2. Tárgyi eszközük

a) Tartalma :
•

	

berendezés,
•

	

számítástechnika,
•

	

j ármű .
b) Értékelése- elszámolása:

•

	

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték .
•

	

Az értékelés módja: egyedi .
•

	

Maradványérték meghatározása: számvite
•

	

Az értékcsökkenés elszámolási módja : a
tól, a használat idejének egyedi megítélés
∎ Egyedileg lényegesnek minősített esz

- jármű.
Állománya leltárral fedett .
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i politika szerint .
ruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napj á-
szerínt. Elszámolásának gyakorisága : éves .
özök:

Megnevezés 1 E Ft Nyitó növekedési csökkenés visszaírás táró

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA 638 369 98 o 909

TERV SZERINTI 638 369 98 0 909

- lineáris 483 243 98 628

epyösszegü 155 126 281

TERVEN FELÜLI 0 o o o 0

Me- nevezés 1 E Ft Nyitó növekedés csőkkenés átsorolások +- Záró
NETTÓ ÉRTÉK 814 391 58 0 1 147
Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 o 0 0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0
Vagyoni értékű jogok 16 -11 4 0 1
-telefon belépési díj 16 -11 4 0 1
Szellemi termékek 798 402 54 0 1 146
-szoftver 798 402 54 0 1146
Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) o o o o o
Immatedáüs javakra adott előlegek 0 0 0 0 0
Immatedálís javak értékhelyesbítése 0 0 o 0 0



Az alkalmazott leírási kulcsok :

6. Táblázat

Többletköltség az előző évhez képest: - amortizációs kulcsváltozás miatt 0 E Ft.

c) Szerkezete :

7. Táblázat

d) Kiemelt állományváltozások :

8. Táblázat

1 4

Megnevezés 1 E Ft Nyitó Növekedés csökkenés visszaírás Záró

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA 9 288 3 907 2440 0 10 755

TERV SZERINTI 9 210 3 907 2 440 0 10 677

- lineáris 8 052 3509 2440 9121

-egyösszegű 1 158 398 1 556

TERVEN FELÜLI 78 0 0 0 78

- selejtezés 78 78

Megnevezés 1 E Ft Nyitó növekedés csökkenés átsorolások +- Záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 20 590 10 928 8 985 0 22 533

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 0

Műszaki gép, berendezés, jármű 0

Egyéb berendezés, jármű 20 590 5464 3 521 22 533

Tenyészállatok 0

Befejezetlen beruházás 5 464 5 464 0

Beruházásra adott előleg 0

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 9 288 3 907 2440 0 10 755

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 0

Műszaki gép, berendezés, jármű _ 0

Egyéb berendezés, jármű 9 288 3 907 2 440 10 755

Tenyészállatok 0

Befejezetlen beruházás 0

Beruházásra adott előleg 0

NETTÓ ÉRTÉK 11302 7 021 6 545 0 11778

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 0 0 0 0 0

Műszaki gép, berendezés, jármű 0 0 0 0

Egyéb berendezés, jármű 11 302 1 557 1 081 0 11 778

Tenyészállatok 0 0 0 0 0

Befejezetlen beruházás 0 5 464 5 464 0 0

Beruházásra adott előleg 0 0 0 0

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0

Megnevezés
50 E Ft alatt 100
éves kulcsok szerint

- berendezés 14,5;33
- számítástechnika 33
-jármű 20



e) Megjegyzések :

Befejezetlen állomány tartalma :
A piaci értékelés elve, módszere :
Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések : - .
Üzleti könyveken kívüli állomány: - .
Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésé en bekövetkezett lényeges változás : - .
Hitelfedezeti garancia : nem merült fel
Kezelésre átvett eszközök : nem merült fel
Kezelésre átvett eszközök :

	

nem merült fel

1.2.3 . Befektetett pénzügyi eszközök

1 5

a) Tartalma :
•

	

részvények,
•

	

egyéb hosszú lejáratra kölcsönadott pénzes közök .
b) Értékelése - elszámolása :

•

	

A nyilvántartás alapja a beszerzési, illetve folyósításkori érték.
•

	

Az értékelés módja :
•

	

egyedi .
•

	

Értékvesztés elszámolása : számviteli politi a szerint elszámolt.
•

	

Egyedileg lényegesnek minősített eszki~zök :
- DUNA TV részvény .

Állománya egyeztetéssel igazolt.

c) Szerkezete :

Megnevezés 1 E R nyitó növekedés csökkenés átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 1795 970 0 0 1795 970

Tartós részesedések kapcsolt váll :ban 1795 820 1795 820

Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll :ban 0

Egyéb tartós részesedés 0

T. adott kölcsön e .részes . v . álló váll .-ban
Egyéb tartósan adott kölcsön 150 150

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0

Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése 0

Befektetett pü-i eszközök értékelési különbözete 0

ÉRTÉKVESZTÉS 0 496 903 0 0 496 903

Tartós részesedések kapcsolt váll :ban 496 903 496 903

Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll :ban 0

Egyéb tartós részesedés 0

T. adott kölcsön e .részes . v. álló váll .-ban 0

Egyéb tartósan adott kölcsön 0

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0

NETTÓ ÉRTÉK 1795 970 -496 903 0 0 1299 067

Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban 1795 820 -496 903 0 0 1 298 917

Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll :ban 0 0 0 0 0

Egyéb tartós részesedés 0 0 0 0 0

T. adott kölcsön e.részes . v . álló váll .-ban 0 0 0 0 0

Egyéb tartósan adott kölcsön 150 0 0 0 150

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 0

Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0

Befektetett sü-i eszközök értékelési különbözete 0 0 0 0



d) Kiemelt állományváltozások, állományigazolások:

Számviteli törvény szerinti értékvesztés állománymozgása :

10. Táblázat

A vételi- és névértékek eltérései :

11 . Táblázat -

A piaci értékelés elve, módszere :
-

	

saját tőke / jegyzett tőke x névérték mutató szerint .

c) Megjegyzések :

Üzleti könyveken kívüli állomány : - .
Hitelfedezeti garancia :

	

nem merült fel .
Kezelésre átvett eszközök :

	

nem merült fel .

1.1.3 Készletek

Készletekkel a vállalkozás nem rendelkezik .

1 .2.4. Követelések

a) Tartalma :
•

	

ki nem emelt .

b) Értékelése - elszámolása :
•

	

A nyilvántartás alapja a könyvi érték .
•

	

Az értékelés módja :
∎ egyedi .

Értékvesztés elszámolása : nem merült fel .
Valós értéken történő értékelés : nem került alkalmazásra .

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt .

1 6

Megnevezés számviteli tv. számviteli tv.
E R nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

Tartós részesedések kapcsolt váll .-ban 496 903 496 903

Összesen : 0 496 903 496 903

Megnevezés Beszerzési Zárás
E R vételi érték névérték piaci érték auditált érték

Duna TV részvény 1 795 820 1 795 820 1 298 917 1 298 917

ÖSSZESEN : 1795 820 1 795 820 1 298 917 1298917-



c) Szerkezete :

12. Táblázat

d) Megjegyzések:
Átsorolások :
Üzleti könyveken kívüli állomány: - .
Hitelfedezeti garancia :

	

nem merült fel .
Hátrasorolt eszközök értéke :

1.2.5. Értékpapírok
a) Tartalma :

•

	

egyéb értékpapír.
b) Értékelése - elszámolása:

•

	

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték .
•

	

Az értékelés módja :
® egyedi .

•

	

Értékvesztés elszámolása: - .
Állománya egyeztetéssel igazolt .

c) Szerkezete :

13. Táblázat
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Megnevezés 1 E Ft nyitó növekedés csökkenés _ záró
BRUTTÓ ÉRTÉK 123 587 149 227 146 700 126114
Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0
Egyébrészesedés 0
Sajátrészvények és részesedések 0
Forgatási célú, hitelviszonyt megt, értéke . 123 587 149 227 146700 126114
Értékpapírok értékelési különbözete 0

ÉRTÉKVESZTÉS 0 0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0
Egyébrészesedés 0
Saját részvények és részesedések 0
Forgatási célú, hitelviszonyt megt, értéke . 0

NETTÓ ÉRTÉK 123 587 149 227 146 700 126114
Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0
Egyébrészesedés 0 0 0 0
Sajátrészvények és részesedések 0 0 0 0
Forgatási célú, hitelviszonyt megt, értéke . 123 587 149 227 146 700 126114
Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 0 0

Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 változás T.évi összet.
E Ft hatása E Ft

Vevők 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Kővetelések kapcsolt vállalkozással sz . 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Kővetelések egyéb részesedési visz. 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Váltó követelések (nem kapcsolt) 0 0 0 0 0,00% •

	

0,00%

Egyéb követelések: 814 0 46 -768 5,65% 100,00%
AdólTBlvám követelés átsorolás miatt 731 46 -685 6,29% 100,00%
Átsorolt "T" szállítók 83 -83 0,00% 0,00%

Ősszesen : 814 0 46 -768 5,65% 100,00%



d) Kiemelt állományigazolások :

A vételi- és névértékek eltérései :

14. Táblázat

A piaci/valós értékelés elve, módszere :
- piaci információ szerint .

d) Megjegyzések:

Üzleti könyveken kívüli állomány : - .
Hitelfedezeti garancia:

	

nem merült fel .
Kezelésre átvett eszközök :

	

nem merült fel .

1 .2.6. Pénzeszközök

a) Tartalma :
•

	

pénztár,
•

	

bankszámlák.

b) Értékelése - elszámolása :
•

	

A nyilvántartás alapja a könyvi érték .
•

	

Az értékelés módja :
∎ egyedi .

•

	

A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek .
•

	

Elszámolt értékvesztés : - .
Állománya egyeztetéssel igazolt .

c) Szerkezete :

15. Táblázat

d) Megjegyzések :

Hitelfedezeti garancia:

	

nem merült fel .
Az állományból idegen pénz :

	

nem merült fel .
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Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T.évi ősszet
E R évre

Pénztárak 488 0 1194 706 244,67% 15,00%
Bankbetétek 6 400 0 6 766 366 105,720A 85,00%

Összesen 6 888 7 960 1 072 115,56% 100,00%

Megnevezés Beszerzési Zárás
E R vételi érték Névérték piaci érték auditált érték .

Kamatozó kincstárjegy 2005114 108350 108 350 113 792 108 350
Diszkont kincstárjegy D050316 17 764 18 060 17 799 17 764

ÖSSZESEN: 126114 126 410 131591 126114



1 .2 .7. Aktív időbeli elhatárolások

a) Tartalma :
•

	

bevételek miatt,
•

	

költségek miatt .
b) Értékelése - elszámolása :

•

	

A nyilvántartás alapja a számított érték .
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt .

c) Szerkezete :

16. Táblázat

1.1 .4 Céltartalékok

Céltartalékok képzésére nem került sor .

1 .1 .5 Hátrasorolt kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek a vállalkozást nem terhelik .

1 .1 .6 Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek a vállalkozást nem terhelik .

1.2.8. Rövid lejáratú kötelezettségek

a) Tartalma :
•

	

szállító,
•

	

egyéb kötelezettségek.

b) Értékelése - elszámolása:
•

	

A nyilvántartás alapja a könyvi érték .
•

	

Az értékelés módja :
∎ egyedi .

Állománya egyeztetéssel igazolt .
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Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T.évi ősszet .

E R . .. évre

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3 972 0 5 557 1 585 139,90% 91,73%
- árbevétel elhatárolás 40 -40 0,00% 0,00%
- kamat elhatárolás 3 922 5 477 1 555 139,65% 90,41%

-egyéb 10 80 70 800,00% 1,32%

Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatár . 424 0 501 77 118,16% 8,27%
-költség elhatárolás 424 501 77 118,16% 8,27%

Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen 4 396 0 6 058 1 662 137,81% 100,00%



c) Szerkezete :

17. Táblázat

d) Megjegyzések :

Átsorolások egyéb követelésekbe :
- tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt : 46 E Ft .

Kötelezettségekből a visszafizetendő érték nagyobb mint a kapott összeg : 0 E Ft-tal .
Üzleti könyveken kívüli állomány : - .

1.2.9 . Passzív időbeli elhatárolások

a) Tartalma :
a költségek miatt .

b) Értékelése - elszámolása :
a A nyilvántartás alapja a számított érték .

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt .

c) Szerkezete :

18. Táblázat
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Megnevezés 2002 Ellenőrzés 2003 Változás T.évi összet .

E R . . . évre

Bevételek passzív idöbeli elhatárolása 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Költségek ráfordítások passív idöbeli elh . 368 0 435 67 118,21%, 100,00%

- költség elhatárolás 368 435 67 118,21% 100,00%

Halasztott bevételek 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen 368 0 435 67 118,21°/x . 100,00%

Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T .évi összet.

E R . . . évre

Rővid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Rővid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Vevőktől kapott előlegek 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Szálutók 395 0 557 162 141,01% 10,62%

- belföldi 395 557 162 141,01% 10,62%

Váltótartozások 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt vsz . 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Rövid lej . kötelezettség egyéb rész .v . 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4 977 0 4 688 -289 94,19% 89,38%

- dolgozói kötelezettség 119 -119 0,00% 0,00%

- adó/TBlvám kötelezettség 4 835 4 651 -184 96,19% 8868%

- egyéb kötelezettség 23 37 14 160,87% 0,71

Összesen : 5 372 0 5 245 -127 97,64°10 100,00%



1.2.10 . Saját tőke

a) Tartalma :
•

	

jegyzett tőke,
•

	

tartalékok,
•

	

lekötött tartalék,
•

	

tárgyévi eredmény.

b) Értékelése - elszámolása :
•

	

A nyilvántartás alapja a könyvi érték .
•

	

Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra .
Állománya egyeztetéssel igazolt .

c) Szerkezete :

19. Táblázat

d) Állománymozgása:

Lekötött tartalék számítása :

20. Táblázat
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Jqgcímek _ 2003 Változás 2004

Lekötött tartalék NYITÓ 0
+Tárgyévi átvezetés eredménytartalékból 691800 691 800

Lekötött tartalék ZÁRÓ 691 800 0 691800,

Jo címek 2003 Változás 2004

Eredménytartalék lekőtés előtt 11445 , 11445 ,

Eredmén rtalékbóllekőtés'o címenként 0
691 801 691801 ,

yta -691801 -69180 f

3866 680 893 719 55

zabad rendelkezésű eredetén rtalék -538 68 68089 142 211

Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 változás T.évi összet.

E R hatása E R

Jegyzett tőke 1 104 020 0 1 104 020 0 100,00% 76,32%
- ebből visszavásárolt tőke névértéken 0 0 0 0 0,00% 0,00%

. Jegyzett, be nem fizetett tőke 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Tőketartalék 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Eredménytartalék -538 682 0 142 211 680 893 -26,40% 9,83%
Lekötött tartalék 691 800 0 691 800 0 100,00% 47,83%
Értékelési tartalék 0 0 0 0 0,00% 0,00%

értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 0 0 0,00% 0,00%

valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Mérleg szerinti eredmény 680 893 0 -491541 -1 172 434 -72,19% -33,98%

Ősszeren 1938 031 1446 490 -491 541 74,64% 100,00%



Saját tőke változása :

21. Táblázat

Nyitó érték

	Növekedések

- előző évi MZE átvezetése

Csőkkenések

Záró érték

1 104 020

0

1 104 020

0

0

0

-538682

0

142 211

691 800

0

0

691 800 0

0

0

0
47

0

0

valós
értékelés

	

Tárgyévi
értékelési
tartaléka

	

eredmén

680 893

680 893

0 -491541

e) Megjegyzések:

Kiemelt üzletrészek, részvények :

	

-.
Üzleti könyveken kívüli állomány :

	

- .
Az év rendkívüli eseményei :

	

nem kiemelt .
Az év rendkívüli eredményei :

	

nem kiemelt .
Évet követő változások :

	

nem kiemelt .
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Tőketarta- Eredmény Értékhe-
Megnevezés E R Jegyzett lék tartalék Lekötött Értékelési yesbítés

Ertékelési
tőke tartalék tartalék tartaléka



1.3 . Magyarázatok az egyes eredménykimutatós tételekhez

1 .3.1 . Üzemi bevételek

a) Tartalma :
•

	

belföldi,
•

	

egyéb bevétel.
b) Értékelése - elszámolása:

•

	

A nyilvántartás alapja a könyvi érték .
•

	

A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek .
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt .

c) Szerkezete :

22 . Táb at

Kiemelések :

23. Táblázat
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Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T.évi ősszet.
E Ft . . . évre

Egyéb bevétel:

- értékesített eszközök nettó értéke 5 213 256 -4 957 4,91% 0,00%

- káreseménnyel kapcsolatos bevételek 2548 -2548 0,00% 0,00%
- TE arányos visszaigénylés 1943 -1 943 0,00% 0,00%
- OGY határozat, strukturális átalakítás 800 000 800000 0,00% 12,47%

- DTV tőkeemelésre kapott tóm. 77612003 OGY 691 800 -691 800 0,00% 0,00%

- üzembentadási díj 4895826 5164 862 269 036 105,50% 80,50%
- kapott támogatások, működési célú, MA 1 % 4200 4 738 538 112,81% 0,07%

- MTM-SBS műsorszolgálati díj 422830 445846 23 016 105,44% 6,95%

- magánszemély támogatás 3 3 0 100,00% 0,00%

- egyéb ki nem emelt 230 49 -181 21,30% 0,00%

Ősszesen 6024593 0 6415754 391 161 106,49% 100,00%

Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T.évi összet
E Ft . . . évre

Belföldi árbevétel 122 860 0 132 548 9 688 107,89% 2,02%
üzembentartási díj - HTVKA 122 396 129120 6 724 105,49% 1,97%
egyéb vállalkozástól származó árbev. 464 3 428 2 964 738,79% 0,05%

Export árbevétel 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Egyéb bevétel 6024593 0 6415754 391 161 106,49% 97,98%

egyéb vállalkozástól származó 6024593 6415754 391 161 106,49% 97,98%

Ősszesen 6147453 0 6 548 302 400 849 106,52% 100,00%



Támogatások elszámolása :

24. Táblázat

d) Kiemelt állományigazolások:

25. Táblázat

e) Megjegyzések :

Állami támogatások elszámolása :
- kapott :

	

6 098 725 E Ft,
- felhasznált :

	

6 098 725 E Ft .

1.3.2. Üzemi költségek

a) Tartalma :
•

	

költségnerci költségek,
•

	

egyéb ráfordítások .
b) Értékelése - elszámolása :

•

	

A nyilvántartás alapja a könyvi érték .
•

	

A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek .
•

	

Típusa összköltségi .
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt .
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Tevékenységek Tevékenységek Piacok
szerint (belföld + export) szerint szerint

Megnevezés Értéke E Ft-ban Megnevezés Deviza értéke

E Ft-ban

Alaptevékenységek Belföld 132 548
üzembentan5si díj - HTVKA - ORTT 129120
üzembentartási díj - HTVKA - postától 2

Kiegészítő tevékenységek

- telefon ktg . kiszámlázás 738

- pályázati csomagok 2 688
Melléktevékenység

Egyéb értékesítés nettó ár bevétele

Ősszeren: 132 548 Ősszeren : 132 548

Megnevezés I jogcím Kapott ősszeg Felhasznált ősszeg Rendelkezésre álló összeg
E Ft összeg év összeg év összeg év

Véglegesen kapott és Duna TV-nek továbbut.tám. 5969603 5969603 0

- üzemben tartási díj - Posta 62 2004 62 2004
- üzemben tartási 0 - ORTT 5164 800 2004 5164 800 2004

- OGY határozat, strukturális átalakítás 800 000 2004 800 000 2004
- s4a 1 % 4 738 2004 4 738 2004
- magánszemélyek 3 2004 3 2004
Véglegesen kapott támogatások : 129122 2004 129122 2004 0
- üzembentartási díj - HTVKA - ORTT 129120 2004 129120 2 004
- üzembentartási díj - HTVKA - postától 2 2004 2 2004

Ősszesen 6098725 6 098 725 0



c) Szerkezete :

26. Táblázat

Kiemelések :

27. Táblázat

28. Táblázat

29. Táblázat
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Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T.évi ősszet.
E Ft . . . évre

Egyéb ráfordítások :
-eszközértékesítés ráfordítása 7103 1 138 -5 965 16,02% 0,02%
- terven felüli értékcsökkenés 4 374 -4374 0,00% 0,00%
-APEH, TB bírság, büntetés, késedelmi k . 6 6 0,00% 0,00% .
- adott támogatások 4200 4 738 538 112,81% 0,07%
- üzembentart6si díj 4895826 5164 862 269 036 105,50% 80,49%
- OGY hat., strukturális átalak . 800 000 800 000 0,00% 12,47%
- MTM-SBS műsorszolgálati díj 422 830 445 846 23 016 105,44% 6,95%
- magánszemélyek támogatása 3 3 0 100,00% 0,00%,
- káresemény ráfordítása 63 -63 0,00% 0,00%

Összesen 5334399, 6 416 593 1082194 120,29% 100,00%,

Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T.évi ősszet.
E Ft . . . évre

Egyéb szolgáltatások:
-biztosítási dí'aak 520 351 -169, 67,50% 27,36%
-bankköltségek 5 2 -3 40,00% 0,16%
-hatósági díjak 426 426 0,00% 33,20%
- egyéb 504 504 0,00% 39,28%

Összesen 525 0 1283 758 244,38% 100,00% .

Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T.évi összet
E Ft . ., évre

Igénybe vett szolgáltatások:
- szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás 75 -75 0,00% 0,00%
- karbantartási költségek 970 1 008 38 103,92% 4,51%
- posta-, távközlési szolgáltatások 6 594 6 763 169 102,56% 30,23%
- hirdetés, reklám, propaganda szolgáltatás 5 395 5 395 0,00% 24,12%
- üzleti utak, kiküldetési költségek 1 487 1 025 -462 68,93% 4,58%
- szakértői szolgáltatások 4 616 5 036 420 109,10% 22,51
- egyéb igénybe vett szolgáltatások 1 293 3144 1 851 243,16% 14,05%

Összesen 15 035 0 22 371 7 336 148,79% 100,00%

Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás Távi ősszet
E Ft . . . évre

Kóltségnemi kőltségek
anyag jellegű 17 429 0 25 508 8 079 146,35% -

	

0,39%
személyi jellegű 100 968 0 107 373 6 405 106,34% 1,64%
értékcsökkenés 4 265 0 4 277 12 100,28% 0,07%

aktivált saját teljesítmény 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Egyéb ráfordítások 5334399 0 6416593 1082194 120,29% 97,91%

Összesen 5457061 6 553 751 1096,690 120,10% 100,00%



1 .3 .3 . Pénzügyi eredmények

•

	

Tartalma :
•

	

pénzügyi bevételek,
•

	

pénzügyi ráfordítások .
b) Értékelése - elszámolása :

•

	

A nyilvántartás alapja a könyvi érték .
•

	

A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek .
•

	

Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt .

c) Szerkezete :

30. Táblázat

1 .3 .4. Rendkívüli eredmények

Rendkívüli eredmények elszámolására nem került sor .

1 .3 .5 . Eredményelszámolások

•

	

Tartalma :
•

	

üzleti eredmény,
•

	

egyéb eredmények,
•

	

eredmény-elszámolás .
b) Értékelése - elszámolása :

•

	

A nyilvántartás alapja a könyvi érték .
•

	

A nyereséget terhelő kötelezettségeket az adómérleg részletezi .
Állománya elszámolással igazolt .
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Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 változás T.évi ősszel

E R hatása E R %

Pénzügyi bevételek

Bef.pü .eszk. kamatai, árfolyamnyeresége 11 147 0 10 812 -335 96,99% 100,00%

- egyéb vállalkozástól származó árf.ny. 11 147 10 812 -335 96,99% 100,00%

Ősszesen : 11147 0 10 812 -335 96,99% 100,00%

Pénzügyi ráfordítások

Részesedések, ép, bankbet. értékvesztése 0 496 903 496 903 0,00% 100,00%

- anyavállalat és kapcs-val kapcs. értéke . 496 903 496 903 0,00% 100,00%

Egyéb pénzügyi ráfordítások 19 1 -18 5,26% 100,00%

Ősszesen : 19 0 496 904 496 885 2615284,21% 100,00%

enle 11 128 -486 092 -497 220 -4368,19%



c) Szerkezete :

31. Táblázat
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Megnevezés 2003 Ellenőrzés 2004 Változás T.évi ősszet .
E R . . . évre

Üzemi eredmény 690 392 0 -5449 -695841 -0,79% 1,11%
Pénzügyi eredmény 11 128 0 -486092 -497220 -4368,19% 98,89%
Szokásos eredmény 701 520 0 -491 541 -1193061 -70,07%
Rendkívüli eredmény -20 627 0 0 20 627 0,00% 0,00%
Adózás elötli eredmény 680 893 0 -491541 -1 172 434 -72,19%
Társasági adó kötelezettség 0 0 0 0,00% 0,00%

Adózott eredmény 680 893 0 -491 541 -1 172 434 -72,19%

Mérleg szerinti eredmény 680 893 0 1191541 -1 172 434_ -72,19%_ 100,00%



1.4. Kiegészítő adatok
Az éves beszámoló teljesebb értékeléséhez az alábbi kiegészítést adjuk :

1.4.1 . Kutatás-kísérleti fejlesztés

A cég ezzel a tevékenységgel nem foglalkozik .

1 .4.2. Létszám- és bérgazdálkodás

Az átlagos statisztikai létszám alakulása :

32. Táblázat

Az átlagos bérek, jövedelmek, kiadások alakulása :

33. Táblázat

Kiemelt személyi jellegű ráfordítások :

34. Táblázat

Ügyvezetéssel összefüggő díjazások :

35. Táblázat

2 8

E Ft I év 2003 2004

- ösztönzési 38 016 35431
- költségtérítés 24 762 29 035
- egyéb 5 528 6 061
Összes személyi jellegű 68 306 70 527

Társadalombiztosítási kiadások 21 162 21345

Béradók:
munkaadói 341 457

Fő 2003 2004
nem fizikai létszám 4 5

Összes létszám 4 5

Ft 1 fő 1 hó 2003 2004
nem fizikai bér 232 479 250 733

Összes átlag bér 232 479 250 733

E Ft 1 év 2003 2004

Elnökségi díjak 32 314 29 729

Ellenőrző testületi díjak 5 702 5 702



1.1 .7 5 éven túli lejáratú jogok, kötelezettségek : ,

1 .1.8 Üzleti jelentési kötelezettség

Nincs .

2005.február28.
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Független könyvvizsgálói jelentés

A HUNGÁRIA Televízió Közalapítvány tulajdonosainak :

Elvégeztük a HUNGÁRIA Televízió Közalapítvány(továbbiakban "a Társaság") 2004 . de-
cember 31.-i mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.452.170
E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 491 .541 E Ft veszteség-, valamint az üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatósának és kiegészítő mellékletének (továbbiakban, a mérleg, az
eredménykimutatós és a kiegészítő melléklet együtt : pénzügyi kimutatás) vizsgálatát, melye-
ket a Társaság beszámolója tartalmaz. A beszámolónak, amely a pénzügyi kimutatásból áll, az
elkészítése az ügyvezetés feladata . A vizsgált beszámoló a soron következő éves kuratóriumi
ülésen történő jóváhagyás céljából készült, s mint ilyen nem tartalmazza a kuratóriumi ülésen
hozandó döntések esetleges hatásait . A mi feladatunk a pénzügyi kimutatás véleményezése
könyvvizsgálatunk alapján .

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Szabványok és a Magyarországon a könyv-
vizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre . A
fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyossá-
got kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatás nem tartalmaz jelentős mértékű tévedé-
seket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatás tényszámait alátámasztó bi-
zonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát . Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapel-
vek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatás bemutatásának
értékelését . Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizs-
gálói vélemény (záradék) megadásához .

Figyelemfelhívó megjegyzés :

A jelentős tőkevesztés miatt a Duna Televízió Rt . pénzügyi helyzete rendezést igényel .

Véleményünk figyelembevételével a cég a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi
C. törvény 154 . paragrafusának (1) bekezdésében foglaltak alapján eltekinthet a kiegészítő
melléklet egészének közzétételétől .

Budapest, 2005 . február 28 .

Audit Service Kft .
bejegyzett könyvvizsgáló cég
1022 Budapest, Bimbó fit 3.1/5 .

ny.sz. : 001030

AUDIT SERVICE ICET
bejegyzett könyvvizsgáló cég

ny.sz . : 001030

7

dr. Serényi Iván
bejegyzett könyvvizsgáló

1022 Budapest, Bimbó út 3 . U5 .
k .t .sz .: 003607

bePr' Seré nyi ~~$~ .
gy

	

kányvv1zsgaló
s.sz . : 003687k .t .sz_ 003607
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