
|W A~~T~ \ / / V MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ 
| \ / | | ^ ^ - ^ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP 

VEZÉRIGAZGATÓSÁG 1016 BUDAPEST, NAPHEGY TÉR 1. 

melléklet: sugárzási szerződés 

Urbán Ágnes 

ügyvezető asszony részére 

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 

Iktatószám: ^GfZon - k o ^ j , . 

Tisztelt Adatigénylő! 

Hivatkozással a 2011. november 28. napján érkezett adatigénylésére az alábbiakat 
hozom szíves tudomására. 

Adatigénylésében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 20. § (1) 
bekezdésére hivatkozással kezdeményezte az alábbiak szerinti adatok megküldését: 
„a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Közszolgálati 
Közalapítvány, a Magyar Rádió Zrt., a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Távirati Iroda 
Zrt. vagyona meghatározott körének a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő 
Alap részére történő átadásáról szóló 109/2010. (X. 28.) OGY határozatra tekintettel a 
Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Távirati 
Iroda Zrt., valamint az Apokalipszis Kft. között, 2004. január 1-je és a jelen 
adatigénylés beérkezéséig megkötött szerződéseket, az e szerződésekkel 
összefüggésben kiállított esetleges teljesítés-igazolásokat, az szerződések szerinti 
szolgáltatás részeként az Apokalipszis Kft. által az Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap részére megküldött valamennyi elektronikus, illetve írásbeli 
anyagot." 

Tájékoztatom, hogy a fentiek szerinti megkeresésének kizárólagosan azon adatok 
tekintetében áll módunkban eleget tenni, amely adatok a Médiaszolgáltatás-támogató 
és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) kezelésében állnak. Tekintettel arra, 
hogy az MTVA nem minősül a nevesített közszolgálati médiaszolgáltatók 
jogutódjának, ezért arra vonatkozó ínformáció sem áll rendelkezésünkre, hogy a 
megjelölt időszakban ezek és az Apokalipszis Kft. között milyen szerződések jöttek 
létre. Továbbá felhívom szíves figyelmét, hogy közvetlenül az MTVA és az 
Apokalipszis Kft. között nem jött létre szerződéses jogviszony. 

A Duna Televízió Zrt. és az Apokalipszis Kft. 2010. április 28. napján, még Cselényi 
László elnöksége idején kötött sugárzási szerződést hat filmsorozat összesen 249 
epizódjának többszöri sugárzása tárgyában. A szerződés szerinti filmalkotások 
felhasználási díja összesen nettó 77.599.605,- Ft, bruttó 96.999.506,- Ft összeget tett 
ki, melyet a Duna Televízió Zrt.-nek a szerződés aláírásától számított 8 napon belül 
kellett teljesítenie. Tekintettel arra, hogy a szerződés alapján a felhasználási jogok 
2012. április 30. napjáig illették meg a Duna Televízió Zrt.-t, az az e szerződésből 
származó jogosultságait 2011-ben a médiatörvény rendelkezéseinek megfelelően 
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átruházta az MTVA részére. Az átruházás következtében került az MTVA 
adatkezelésébe ezen sugárzási szerződés. Kihangsúlyozandó azonban, hogy ez nem 
minősül új szerződésnek, vagyis az MTVA - a korábbi félrevezető 
sajtóhíresztelésekkel ellentétben - nem kötött újabb szerződést ugyanazon 
filmalkotások tárgyában. Ezzel szemben a Duna Televízió Zrt. előző vezetése által 
megkötött sugárzási szerződéssel összefüggésben az MTVA ismeretlen tettes ellen 
feljelentést tett, mivel felmerült az értékaránytalanság gyanúja. 

Az adatigénylésének eleget téve az érintett szerződést az Avtv. 20. § (2) 
bekezdésének megfelelően jelen levélhez csatoltan mellékelten megküldésre 
kerül. A szerződéssel összefüggésben teljesítés-igazolások nem állnak az MTVA 
adatkezelésében, ilyenekről tudomással sem rendelkezünk, melyre tekintettel 
kérelmének ezen részét érelemszerűen nem áll módunkban teljesíteni. 

Budapest, 2011. december 12. 

Tisztelettel: 

vezérigazgató 

Az MTVA az a ÜUNA, az(Q és az mti}média-szolgáltatója és vagyonkeze lő je . 
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