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      A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 
 

             1518/2013. (X.16.) számú 
 

            
      H A T Á R O Z A T A 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a JU-ROP 
Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft.-vel (2509 Esztergom - Kertváros, Damjanich u. 10.; a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az 
általa üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. június 26 – 
július 2. közötti működése során megsértette a közszolgálati műsorszámok napi és heti műsoridejére, 
valamint a napi rendszeres híradás műsoridejére vonatkozó kötelezettségeit, melynek következtében a 
Médiaszolgáltatót  
 

        30.000 Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. 
 
 

A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2013. június 26 – július 2. közötti működése során tizennégy alkalommal megsértette a 
gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezéseket, melynek következtében a 
Médiaszolgáltatót  
 

        28.000 Ft, azaz huszonnyolcezer forint bírsággal sújtja. 
 
 

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács 
Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú számlájára. A bírságfizetési 
kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek 
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 
365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni 
bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. 
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A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2013. június 26 – július 2. közötti működése során hét alkalommal megsértette a politikai 
reklám közzétételére vonatkozó, továbbá egy alkalommal a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó 
törvényi rendelkezéseket, melynek következtében a Médiaszolgáltatót  
 

felhívja, 
 

hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

 
A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a médiaigazgatásra vonatkozó szabály 
következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 187. §-ában meghatározott jogkövetkezmények 
alkalmazására jogosult.  

 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 
napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a 
Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A 
keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági 
határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 
30 napon belül bírálja el. 

 
I N D O K O L Á S  

 
A Médiatanács az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a 
Médiaszolgáltató Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának 2013. június 
26 – július 2. között közreadott műsorát, amely során felmerült a közszolgálati műsorszámok napi és heti 
műsoridejére, valamint a napi rendszeres híradás műsoridejére vonatkozó kötelezettségek, továbbá a 
gyermekek és kiskorúak védelmére, valamint a politikai reklám közzétételére vonatkozó, és a burkolt 
kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezések megsértése.  
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 182. § ba), bh), c) és l) pontjaiban 
foglalt hatáskörében 2013. augusztus 28-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval 
szemben, és a Ket. 29. § (3) bekezdése szerint az 1340/2013. (VIII.28.) számú, MN/45041-4/2013. 
ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. § (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. 
 
A Médiaszolgáltató a végzést a tértivevény tanúsága szerint 2013. szeptember 4-én vette át, nyilatkozattételi 
jogával jelen határozat meghozataláig nem élt.  

 
A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati 
jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 
 
A Médiatanács az 1998/2011. (XII. 20.) számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) a 
Médiaszolgáltatót helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. A Határozatban a műsoridőre 
vonatkozóan meghatározott egyes követelmények az alábbiak:  
o) műsorideje 24 óra/nap (1440 perc), 
p) képújság: 20 óra/nap (1200 perc), 
r) a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 20 óra/nap (1200 perc) és 140 óra/hét 

(8400 perc), 
s) a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális 

műsoridő: 2 óra/nap (120 perc) és 10 óra/hét (600 perc), 
t) a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 1 óra (60 perc), 
u) a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 7 óra (420 perc).  
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Az Mttv. 66. § (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi 
médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente – új médiaszolgáltatás 
esetében az első év után is – részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában 
hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, 
illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv. 182. § l) 
pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban „gyakorolja a 
médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli 
működésüket”. 
 
A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy: 
  
1. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Határozat r) pontjában, a közszolgálati 

műsorszámok időtartamára vonatkozó napi és heti vállalását, ugyanis a vállalt napi 20 óra (1200 perc – 
83%) helyett 2013. július 1-jét kivéve naponta csak 1096 – 1142 között mozgott az ilyen jellegű 
műsorszámok időtartama (2013 július 1-jén 1231 percnyi közszolgálati műsor adott közre), heti szinten 
pedig 7987 percet tett ki a vállalt 140 óra (8400 perc – 83%) helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan 
részét képező I. számú melléklet A.) táblázatának 3. pontja szerint.   
 
 

2. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Határozat t) pontjában a napi rendszeres 
híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó 60 perc időtartamú vállalását, ugyanis 2013. június 26-
án és 27-én egyáltalán nem adott közre híradást, míg a további napokon is csupán 12 - 48 perc 
időtartamban (Híradó), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A.) 
táblázatának 5. pontja szerint.  
 
 

3. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a Mozipercek című műsorszám kilenc alkalommal történt 
közreadásával megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezést: 
„Azt a műsorszámot, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének 
kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, illetve szexualitásra utal, vagy 
témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus, a IV. kategóriába kell sorolni. 
Az ilyen műsorszám minősítése: tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott.” 
 
A Mozipercek című műsorszámot a Médiaszolgáltató a lll. korhatári kategóriába sorolta, azonban a 
filmelőzeteseket tartalmazó összeállításokban számos 16-os korhatári besorolású film előzetese is helyet 
kapott. A filmek korhatári jelzése az egyes klipeken is látható volt.  
 
A tárgyi műsorszám közzétételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze, amely az egyes korhatári 
jelzéseket zárójelben tartalmazza az alkotások mellett: 
 

Dátum A Mozipercek c. műsorszám tartalma Kezdete Vége Időtartama 

2013. 06. 26. 

Mozipercek (12) 
Turbó (6), A Föld után (12), Tűzgyűrű (16), Az acélember (12), Transz (16), Halálos 
iramban VI. (16), Gru 2 (6), Z világháború (16), Sötétségben-Star Trek (12), R.P.D.-
Szellemzsaruk (16)  13:56:16 14:21:41 00:25:25 

2013.0 6. 27. 

Mozipercek (12) 
Turbó (6), A Föld után (12), Tűzgyűrű (16), Az acélember (12), Transz (16), Halálos 
iramban VI. (16), Gru 2 (6), Z világháború (16), Sötétségben-Star Trek (12), R.P.D.-
Szellemzsaruk (16) 12:20:06 12:45:31 00:25:25 

2013.0 6. 27. 

Mozipercek 
Turbó (6), A Föld után (12), Tűzgyűrű (16), Az acélember (12), Transz (16), Halálos 
iramban VI. (16), Gru 2 (6), Z világháború (16), Sötétségben-Star Trek (12), R.P.D.-
Szellemzsaruk (16) 19:45:03 20:10:29 00:25:26 

2013. 06. 28. 

Mozipercek (12) 
Turbó (6), A Föld után (12), Tűzgyűrű (16), Az acélember (12), Transz (16), Halálos 
iramban VI. (16), Gru 2 (6), Z világháború (16), Sötétségben-Star Trek (12) 15:52:17 16:14:52 00:22:35 
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2013.0 7. 1. 

Mozipercek (12) 
Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök 
végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk 
(16) 22:58:28 23:18:57 00:20:29 

2013. 07. 1. 

Mozipercek (12) 
Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök 
végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk 
(16)  23:19:22 23:39:51 00:20:29 

2013. 07. 2. 

Mozipercek (12) 
Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök 
végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk 
(16) 13:49:47 14:10:16 00:20:29 

2013. 07. 2. 

Mozipercek (12) 
Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök 
végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk 
(16) 22:55:14 23:15:43 00:20:29 

2013. 07. 2. 

Mozipercek (12) 
Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök 
végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk 
(16) 23:15:51 23:36:20 00:20:29 

 
A Médiatanács álláspontja szerint a Mozipercek című műsorszámot a IV. kategóriába kellett volna 
sorolnia a Médiaszolgáltatónak, hiszen a filmújdonságok előzeteseit felvonultató szegmensek többsége 
olyan, 16 éven aluliaknak nem ajánlott produkciókat népszerűsített, melyek témájának meghatározó 
eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus. 
 
A Médiaszolgáltató továbbá – azáltal, hogy a Mozipercek című műsorszámot öt esetben a kora délutáni 
és esti időszakban tűzte műsorára – öt alkalommal megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) 
pontjában foglalt alábbi rendelkezést is: 
„A IV. kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel ellátva, 21 óra és 05 óra között tehető közzé.” 
 
 

4. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten hét alkalommal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
aláírásgyűjtésre felhívó szpotot adott közre az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 

 
Dátum Kezdés Vége Időtartam 

2013. 6. 26. 02:15:20 02:16:20 00:01:00 
2013. 6. 26. 04:55:30 04:56:30 00:01:00 
2013. 6. 27. 00:37:10 00:38:10 00:01:00 
2013. 6. 27. 02:15:20 02:16:20 00:01:00 
2013. 6. 27. 04:55:27 04:56:27 00:01:00 
2013. 6. 27. 13:36:35 13:37:35 00:01:00 
2013. 6. 27. 18:04:18 18:05:18 00:01:00 

 
A Médiaszolgáltató által a képújságban „politikai hirdetésként” közzétett szpot a Kormány 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos politikáját népszerűsítette: 
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A „politikai hirdetés” fogalmát nem definiálja az Mttv. A Médiatanács megállapította, hogy a tárgyi szpot a 
Kormány (illetve a Fidesz) egyik kiemelt célját, a rezsicsökkentést népszerűsítette. Annak támogatására 
hívott fel ugyanis, hogy „a Kormány minden külföldi és belföldi nyomás ellenére tartson ki a 
rezsicsökkentés mellett”, és az ezen cél mellett való kiállás érdekében hívott fel aláírásgyűjtésre. A 
hirdetés a fentebbi képek szerint reklámhoz hasonló módon jelent meg, a Kormány célját, tevékenységét, 
továbbá közvetve magát a Kormányt népszerűsítette. Erre való tekintettel a Médiatanács megállapította, 
hogy a tárgyi reklámszpot az Mttv. 203. § 55. pontja által meghatározott politikai reklámnak minősül:  
„Politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy 
támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a 
reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám.” 
 
A Médiaszolgáltató a politikai reklám hét alkalommal történt közreadásával megsértette az Mttv. 32. § 
(3) bekezdésének második mondatában foglalt alábbi rendelkezést: 
„Választási kampányidőszakon kívül politikai reklám kizárólag már elrendelt népszavazással 
összefüggésben közölhető.”  
 
 

5. A Médiaszolgáltató a 2013. június 27-én közreadott E7 című műsorszámban burkolt kereskedelmi 
közleményt tett közzé, ezzel megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. § (3) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezést:  
„A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos.” 
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A 2013. június 27-én közreadott E7 című műsorszám ismertetése: 
A 9:26:05 órakor kezdődő magazinműsor első összeállítása keleti kezelést mutatott be az esztergomi 
élményfürdőben, majd a pomázi Ayurveda-házba kalauzolta el a nézőket. A műsorszám következő 
szegmensét ekképpen konferálta fel a műsorvezető, Személyes adat : „Helyszín, zenekar, smink, 
fodrászat, menyasszonyi ruha. Nagyjából ezek a legfontosabb és legmeghatározóbb kellékei az 
esküvőnek.” 9:33:05 órától Személyes adat esküvőszervező adott általános tanácsokat. 9:34:58 órától 
az esküvő ideális helyszínéről esett szó. Személyes adat bevezető mondataiból kiderült, hogy „(…) az 
időjárás ekkor is közbeszólhat, éppen ezért előnyösebb egy olyan helyszínt választani, ahol ez 
mindenképpen elkerülhető. Például egy olyan magas színvonalú és közkedvelt étteremben, mint a 
Nagyvillám, Visegrádon, ahol nagy figyelmet szentelnek az esküvőknek is.”  
 
A műsorban ekkor bemutatott képeken, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú 
melléklet B.) része szerint az említett étteremről mutattak külső felvételeket, ezt követően az étterem 
társtulajdonosával beszélgetett a riporter. Személyes adat elmondta, hogy „Az étterem, a normális 
üzemmód mellett elég nagy hangsúlyt fordít az esküvőkre (…), a kis esküvőktől a nagy esküvőkig 
vállalunk esküvőket.” Az elhangzottak alatt az étterem belső terét bemutató képek voltak láthatóak, a 
jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet B.) része szerint. Személyes adat így 
folytatta: „Az étterem, ahogy a turizmus fejlődött, ugyanúgy fejlődött, éppen ezért különleges helyszíneink 
vannak: Madár terem, Panoráma terem, van egy új rendezvényhelyszín termünk, az az emeleti terem, 
mindegyik terem panorámás (…). Az emeleten egy minimalista stílus van, a Madár terem egy romantikus 
helyszín.” Személyes adat szavait, miszerint „az étteremben igyekeznek minden igényt kielégíteni.”, 
Személyes adat ekképpen egészítette ki: „sok vendég ismeri (…) az éttermet, tudja, hogy nagyon sok 
vadételünk van (…)”, majd hozzátette, hogy a menüsor összeállítása az egyéni ízlésen múlik: „(…) aki 
hagyományos húslevest, hortobágyi húsos palacsintát szeretne, igen, aki libamájat szarvasgombával, mi 
annak is tudunk segíteni.” 
 
A továbbiakban Személyes adat , a Duni Kft. magyarországi igazgatója beszélt a terítési trendekről. Az 
igazgató általános információi után a műsorvezető kérdésére, miszerint „és hogy mindez mennyibe 
kerül?”, az étterem tulajdonosa kifejtette, hogy „nagyon nehéz kérdés, mert mindenkinek más és más 
igénye van. Általában csomagokat kínálunk a vendégeknek, egy olyan csomagot, amiben étel és ital 
benne foglaltatik (…), mondjuk, négyezer, négyezer ötszáz forintért egy három-négyfogásos menü, és 
akkor a vendégek saját maguk választják az italt (…). Kínálunk olyan megoldást is, hogy benne van az 
italcsomag, szerepel sör, bor, ásványvíz, üdítő, kávé, aperitif, egy ilyen csomag a tízezer forintos árat 
súrolja (…). Aki a nagyon komoly italokat kedveli, a határ a csillagos ég.” Az étteremről készített 
összeállítás 9:39:00 órakor, a műsorvezető szavaival záródott: „A helyszín tehát tökéletes.” 
 
A műsorszám további részében kozmetikus és fodrász, illetve egy esküvői ruhaszalon tulajdonosa adott 
általános tanácsokat az esküvői készülődéshez, majd a magazinműsor 9:44:02 órakor véget ért. 
  
Az Smtv. 1. § 10. pontja és az Mttv. 203. § 4. pontja szerint: „Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan 
kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt 
reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha 
nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre”.  
 
Az Smtv. 1. § 9. pontja, valamint az Mttv. 203. § 20. pontja szerint kereskedelmi közlemény: 
„olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy 
arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló 
ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek 
abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó 
nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a 
termékmegjelenítés.” 
 
A reklám fogalmát az Smtv. 1. § 11. pontja és az Mttv. 203. § 59. pontja határozza meg: 
„reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely 
valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi 
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eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - szolgáltatás, ingatlan, vagyoni 
értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal 
összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző 
ismertségének növelésére irányul.”  
 
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a tárgyi műsorszámban a kereskedelmi 
közlemény, ezen belül a kereskedelmi reklám céljait szolgáló információkat tett közzé, az elemzett 
műsorszegmens ugyanis alkalmas lehetett arra, hogy felkeltse az érdeklődést a Nagyvillám Étterem 
szolgáltatásai iránt és növelje annak népszerűségét.  
 
A magazinműsor elemzett része az esküvői készülődéshez szándékozott praktikus tanácsokat adni. A 
műsorszámban megszólalók (esküvő szervező, kozmetikus, fodrász és az esküvői ruhaszalon képviselője) 
általánosan mutattak be a ceremóniához kapcsolódó egy-egy részterületet, azonban ez az általánosság a 
Nagyvillám Étterem bemutatásakor nem volt tetten érhető, hiszen az elemzett műsorszám-részben a 
kínálat gazdagságának, különlegességének bemutatásán, továbbá az étterem konkrét szolgáltatásainak 
ismertetésén túl az esküvői menüsorok ára is szerepelt. Az étterem részletes bemutatása, külső, belső 
környezetének ismertetése, felvételekkel illusztrálása alkalmas lehetett arra, hogy növelje a vendéglő 
népszerűségét és szélesítse vendégkörét. A közreadott műsorszám burkolt szándéka ezáltal az lehetett, 
hogy felhívja a figyelmet a Nagyvillám Étterem kínálatára és szolgáltatásaira, illetve népszerűsítse azokat, 
és előmozdítsa az étterem látogatottságát. A kereskedelmi tartalmú információk közzététele során 
azonban a Médiaszolgáltató a népszerűsítési szándékot nyíltan nem vállalta, a közönség számára is 
azonosítható módon nem jelölte, azaz a közzététel tekintetében megtévesztő módon járt el, nem pedig az 
Smtv. 1. § 11. pontjában és az Mttv. 203. § 59. pontjában definiált „reklám” útján tájékoztatta a 
nézőket.   
 
Megtévesztő a kereskedelmi közlemény – azaz burkolt kereskedelmi közleménynek minősül –, amely 
olyan szövegkörnyezetben, egyéb kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi 
természetét képtelen felismerni, azaz kereskedelmi üzenetet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan 
vállalná.  A vizsgált műsorszám tehát kereskedelmi közleménynek megfelelő tartalmat hordozott, mivel 
abban reklámértékű információ került közzétételre, így az természetét tekintve megtéveszthette a 
közönséget, hiszen a nézők a műsorszám részének tekinthették a reklámjelleggel bíró tájékoztatást. A 
műsorszámban elhangzott információközlés és tájékoztatás arra ösztönözhette a közönséget, hogy 
ellátogassanak a bemutatott vendéglőbe. A bírói gyakorlat szerint az „ösztönző” hatás kiváltásához 
elegendő a figyelemfelkeltés ténye, ugyanis az tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak, 
továbbá az olyan információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás 
igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná. 
 

A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat 
elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a 
határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 

 
A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása 
során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 

 
A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, 
miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség 
védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók 
is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok 
sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, 
a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására 
irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által 
szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a 
jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól.  
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A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági 
szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres 
időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján:  
 
Az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint: 
„A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy 
hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések 
érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a 
Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését.” 
 
Az Mttv. 167. § (2) bekezdése szerint: 
„Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági 
döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során 
feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a 
döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti 
jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít.” 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, 
ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdés értelmében: 
„Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - 
a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével 
felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, 
illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.” 
 
A.) A Médiatanács megállapította, hogy a Határozat r) és t) pontjaiban foglaltak megsértése együttesen nem 

tekinthető csekély súlyú jogsértésnek, mivel a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a közszolgálati 
műsorszámok időtartamára vonatkozó napi vállalásainak alulteljesítése mellett a heti, továbbá a napi 
rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását is folyamatosan alulteljesítette, 
ugyanis a vizsgált adáshét egyik napján sem közvetített megfelelő időtartamú híradást. 
 
Az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerint: 
„Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági 
határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, 
ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a 
csekély súlyú törvénysértéseket.” 
 
A Médiatanács a 177/2013. (I. 30.) számú határozatban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 
2012. szeptember 3 - 9. közötti adáshéten megsértette a Határozat o), r) és t) pontjaiban foglalt 
követelményeket, amely miatt 20.000 Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A jelen 
ügyben érintett jogsértések vonatkozásában ugyan nem állnak fent az ismételtség megállapításának 
feltételei, azonban a jogsértések együttes súlyára, valamint a Határozat r) és t) pontjaiban foglaltak 
második alkalommal történt megsértésére és a fokozatosság elvére tekintettel kizárt a felhívás 
jogkövetkezményének alkalmazása. 
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdése szerint: 
„A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a 
jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint 
a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek 
számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi 
ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg.” 
 
Az Mttv. 187. § (3) bekezdése szerint: 
„A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények 
alkalmazására jogosult: 

javascript:LinkUgrik('A1000104.TV','','lawref')�
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b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben.” 
 
A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása 
mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a 
Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság 
kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó 
jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás 
kiszámítható, előre látható legyen.  
 
A Médiatanács a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalás alulteljesítése 
kapcsán figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, a már fentebb írtak szerint. Az Mttv. 187. § (2) 
bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv. 187. § (4) 
bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők.  
 
Fentiekre tekintettel a Médiatanács a Határozat r) és t) pontjaiban foglaltak megsértése miatt az Mttv. 
187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,06 %-
ának megfelelő összegű, azaz 30.000 Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
 

B.) A Médiatanács az Mttv. 9. § (5) bekezdésében, illetve az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában 
foglalt rendelkezések megsértése kapcsán megállapította, hogy ezen jogsértések a kiskorúak 
Alaptörvényből és az Mttv.-ből is levezethető védelmére tekintettel szintén nem tekinthetők csekély 
súlyúnak. 
 
A Médiatanács a 177/2013. (I. 30.) számú határozatban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 
2012. szeptember 3 - 9. közötti adáshéten az Mttv. 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés mellett 
megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezést is, amely miatt 52.000 Ft 
(esetenként 1.000 Ft) bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A jelen ügyben érintett 
jogsértések vonatkozásában ugyan nem állnak fent az ismételtség megállapításának feltételei, azonban 
a jogsértések súlyára, valamint az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés 
második alkalommal történt megsértésére és a fokozatosság elvére tekintettel kizárt a felhívás 
jogkövetkezményének alkalmazása. 
 
A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül e jogsértések 
tekintetében is a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak 
arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság 
kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó 
jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás 
kiszámítható, előre látható legyen.  
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok – a jogsértések súlyán 
túl – figyelemmel az Mttv. 187. § (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések 
tekintetében nem értékelhetők. 
 
Fentiekre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 9. § (5) bekezdésében, illetve az Mttv. 10. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések összesen tizennégy esetben történt megsértése miatt 
az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 
0,056 %-ának megfelelő összegű, azaz 28.000 Ft (esetenként 2.000 Ft) bírságot szabott ki a 
Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
 

C.) A Médiatanács az Mttv. 32. § (3) bekezdésében, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések megsértését megvalósító jogsértések kapcsán megállapította, hogy azok csekély súlyúak, 
mivel társadalomra veszélyességük csupán kismértékű volt, továbbá a jogsértések a 
Médiaszolgáltatónak a Határozatban foglalt vállalásai teljesítését nem befolyásolták. A Médiatanács a 
fenti jogsértéseket jelen határozat meghozatalát megelőzően még nem állapította meg a 
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Médiaszolgáltatóval szemben, ezért erre, valamint azok csekély súlyára tekintettel az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen 
esetben e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni 
jogsértések elkövetésétől.  
 
A fentiekre való tekintettel a Médiatanács az Mttv. 32. § (3) bekezdésében, valamint az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdésében rögzített 
jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértések tényének 
megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a 
jogszerű magatartás tanúsítására. 

 
A Médiatanács az Mttv. 182. § ba), bh), c) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében a rendelkező részben 
foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, az Mttv. 163. § (1) és (3) 
bekezdésén, valamint 164. §-án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdése tartalmazza. 

 
 
Budapest, 2013. október 16.     A Médiatanács nevében 

 
  
  
 dr. Karas Monika 
 elnök 
  
 
   
 Dr. Koltay András 
  hitelesítő tag 

 
 
 
Kapják: 

Személyes adat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



11 
 

 
I. számú melléklet a Médiatanács 1518/2013. (X.16.) számú határozatához 

 
 

A hatósági ellenőrzés megállapításai 
 

A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 
2013. június 26 – július 2. között közvetített műsorhetére vonatkozó vizsgálat során a Médiatanács 
megállapította a Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóként elismerő 1998/2011. (XII. 20.) számú 
médiatanácsi határozat r) és t) pontjában, valamint az Mttv. 9. § (5) bekezdésében, illetve az Mttv. 10. § (1) 
bekezdésének c) pontjában, továbbá az Mttv. 32. § (3) bekezdésében, és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezések megsértését. 

 
 

A.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a közszolgálati 
műsorszámok időtartamára vonatkozó napi és heti vállalását, valamint a napi rendszeres híradásra szánt 
minimális műsoridőre vonatkozó vállalását. 

 
A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 
 

június  
26. 

június 
27. 

június 
28. 

június  
29. 

június  
30. 

július 
 1. 

július 
 2. 

Összesen 
(óra) Vállalás 

 Időtartam/arány  
(percre kerekítve) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd (%) nap hét 

1. Műsoridő 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 10080 1440 10080 
 Szerkesztett műsor 

időtartama 679 501 557 977 975 642 672 - - - 

2. Képújság időtartama 761 939 883 463 465 798 768 - 1200 - 
 1 roll ismétlődésének 

száma 5 7 6 3 3 6 5 - - - 

 Egységnyi képújság 
közszolgálati tartalmának 
időtartama (perc:mp)  

109 109 109 109 109 109 109 - - - 

 Közszolgálati tartalom 
időtartama a 
képújságban 

545 763 654 327 327 654 545 - - - 

 Közszolgálati tartalom 
időtartama a szerkesztett 
műsorban 

552 379 523 783 769 577 589 - - - 

3. Közszolgálati tartalom 
időtartama 1097 1142 1177 1110 1096 1231 1134 7987 1200 8400 

 Közszolgálati tartalom 
aránya  76% 79,3% 81,7% 77% 76% 85,4% 78,7% 79,2% 83% 83% 

4. Helyi közélettel 
foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet segítő 
tartalom időtartama 

784 824 946 1104 960 1007 824 6449 120  600 

 Helyi közélettel 
foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet segítő 
tartalom aránya 

54,4% 57,2% 65,7% 76,6% 66,6% 70% 57,2% 64% 8,3% 6% 

5. Napi rendszeres híradás 0 0 15 12 48 30 45  60 - 
6. Saját gyártású, elsőként 

bemutatott, képújság 
nélkül számított műsorok 
időtartama 

16:56:04 7 óra 
/hét 
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B.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a határozatban részletezettek szerint megsértette 

az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést a 2013. június 27-én közreadott E7 című 
műsorszámban. 
 
A Nagyvillám Étteremről készült külső felvétel: 

 
 
 
Kép az étterem társtulajdonosával folytatott beszélgetés alatt:  

 
 
 
Az étterem belső terének bemutatása:  
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Budapest, 2013. október 16. 
 

A Médiatanács nevében 
 
 

             
 
  dr. Karas Monika 
  elnök 

 
            

          
 

        Dr. Koltay András                    
hitelesítő tag 
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II. számú melléklet a Médiatanács 1518/2013. (X.16.) számú határozatához 
 
 

A 2013. június 26 – július 2. közötti műsor részletező táblázata 
 
 

A.) Szerkesztett műsor és képújság együtt 
 

Régió Televízió Esztergom 
2013. 6. 26. képújság 00:00:00 08:59:32 08:59:32   
2013. 6. 26. Főcím 08:59:32 09:00:02 00:00:30   
2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 09:00:02 09:00:11 00:00:09   

2013. 6. 26. 
Könyvtári beszélgetések (Tóth Vencel atya előadása a 
Szentföldről) 09:00:11 10:00:55 01:00:44 helyi vallási 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 10:00:55 10:01:05 00:00:10   

2013. 6. 26. 
Gerje - Kisvízfolyások mentén (dokumentumfilm Pest és Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Gerje-patak élővilágát mutatja be) 10:01:05 10:31:20 00:30:15 ismeretterjesztő 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 10:31:20 10:31:37 00:00:17   

2013. 6. 26. 
A világ legerősebb emberei (2012-es esztergomi verseny 
Fekete László magyar bajnok kommentálásával) 10:31:37 10:57:54 00:26:17 információs 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 10:57:54 10:58:11 00:00:17   

2013. 6. 26. 
A világ legerősebb emberei (2012-es várpalotai verseny Fekete 
László magyar bajnok kommentálásával) 10:58:11 11:42:56 00:44:45 információs 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 11:42:56 11:43:04 00:00:08   

2013. 6. 26. 
A világ legerősebb emberei (2012-es szlovákiai udvardi verseny 
Fekete László magyar bajnok kommentálásával) 11:43:04 12:07:51 00:24:47 információs 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 12:07:51 12:08:00 00:00:09   

2013. 6. 26. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Nagy Zsuzsanna 
pedagógus, mozgásterapeuta, szociológussal) 12:08:00 12:46:18 00:38:18 helyi közéleti 

2013. 6. 26. reklám 12:46:18 12:49:52 00:03:34   
2013. 6. 26. Főcím 12:49:52 12:50:22 00:00:30   
2013. 6. 26. műsorajánló 12:50:22 12:52:58 00:02:36   
2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 12:52:58 12:53:16 00:00:18   

2013. 6. 26. 
A világ legerősebb emberei (2012-es ausztráliai verseny Fekete 
László magyar bajnok kommentálásával) 12:53:16 13:31:03 00:37:47 információs 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 13:31:03 13:31:20 00:00:17   

2013. 6. 26. 
A világ legerősebb emberei (2012-es szlovákiai udvardi verseny 
Fekete László magyar bajnok kommentálásával) 13:31:20 13:56:07 00:24:47 információs 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 13:56:07 13:56:16 00:00:09   

2013. 6. 26. 

Mozipercek (Turbó, A Föld után, Tűzgyűrű, Az acélember, 
Transz, Halálos iramban 6, Gru 2, Z világháború, Sötétségben-
Star Trek, R.P.D.-Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei) 13:56:16 14:21:41 00:25:25 filmelőzetes  

2013. 6. 26. képújság 14:21:41 14:58:06 00:36:25   
2013. 6. 26. Főcím 14:58:06 14:58:35 00:00:29   
2013. 6. 26. reklám 14:58:35 15:00:03 00:01:28   
2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 15:00:03 15:00:12 00:00:09   

2013. 6. 26. 

Könyvtári beszélgetések (Gauri Shankar Gupta, India 
magyarországi nagykövete Ember, környezet és fejlődés 
címmel tartott előadása) 15:00:12 16:09:25 01:09:13 helyi közéleti 
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2013. 6. 26. Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje) 16:09:25 16:15:05 00:05:40 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 16:15:05 16:15:23 00:00:18   

2013. 6. 26. 
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből - 15. rész Az 
autópályák története (ismeretterjesztő film, 2008) 16:15:23 16:42:02 00:26:39 ismeretterjesztő 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 16:42:02 16:42:18 00:00:16   

2013. 6. 26. 
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből - 1. rész A 
kezdetek (ismeretterjesztő film, 2007) 16:42:18 17:07:53 00:25:35 ismeretterjesztő 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 17:07:53 17:08:04 00:00:11   

2013. 6. 26. 
Hortobágy (ismeretterjesztő film, élő- és növényvilág, kultúra, 
2006) 17:08:04 17:59:54 00:51:50 ismeretterjesztő 

2013. 6. 26. Főcím 17:59:54 18:00:25 00:00:31   
2013. 6. 26. képújság 18:00:25 18:59:19 00:58:54   
2013. 6. 26. Főcím 18:59:19 18:59:49 00:00:30   
2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 18:59:49 18:59:58 00:00:09   

2013. 6. 26. 
E7 - magazinműsor (esztergomi Aquasziget egészségügyi 
kezeléseinek bemutatása, 2009) 18:59:58 19:11:42 00:11:44 

helyi 
egészségügyi 

2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 19:11:42 19:11:51 00:00:09   

2013. 6. 26. 
E7 - magazinműsor (nincstelenek élete - szerencsétlen sorsú 
emberek vallanak sorsukról, 2009) 19:11:51 19:24:09 00:12:18 

helyi 
információs, 
hátrányos 
helyzetűek 

2013. 6. 26. műsorajánló 19:24:09 19:24:49 00:00:40   
2013. 6. 26. Főcím 19:24:49 19:25:18 00:00:29   

2013. 6. 26. 
Egyházi kincseink - vallási magazin (felújított nyergesújfalui 
templom története, 2010) 19:25:18 19:35:05 00:09:47 helyi vallási 

2013. 6. 26. Főcím 19:35:05 19:35:35 00:00:30   

2013. 6. 26. 
Egyházi kincseink - vallási magazin (dorogi Szent Borbála 
templom története, 2010) 19:35:35 19:44:13 00:08:38 helyi vallási 

2013. 6. 26. Főcím 19:44:13 19:44:43 00:00:30   
2013. 6. 26. 12-es klasszifikáció 19:44:43 19:45:01 00:00:18   

2013. 6. 26. 
A világ legerősebb emberei (2012-es londoni verseny Fekete 
László magyar bajnok kommentálásával) 19:45:01 20:28:29 00:43:28 információs 

2013. 6. 26. reklám 20:28:29 20:29:57 00:01:28   
2013. 6. 26. 16-es klasszifikáció 20:29:57 20:30:12 00:00:15   
2013. 6. 26. Lovasok a viharban (amerikai western, 1995) 20:30:12 21:53:21 01:23:09   
2013. 6. 26. Főcím 21:53:21 21:53:51 00:00:30   
2013. 6. 26. képújság 21:53:51 00:00:00 02:06:09   
2013. 6. 27. Főcím 00:00:00 00:00:29 00:00:29   
2013. 6. 27. képújság 00:00:29 09:12:42 09:12:13   
2013. 6. 27. Főcím 09:12:42 09:13:12 00:00:30   

2013. 6. 27. 
Ma történt (Oszter Alexandra színművész, képzőművész 
kiállításának megnyitója a Zsinagógában) 09:13:12 09:20:33 00:07:21 

helyi közéleti, 
kulturális 

2013. 6. 27. Főcím 09:20:33 09:21:03 00:00:30   

2013. 6. 27. Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék) 09:21:03 09:25:56 00:04:53 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 09:25:56 09:26:05 00:00:09   

2013. 6. 27. 

E7 - magazinműsor (keleti kezelés az esztergomi 
élményfürdőben; helyi vállalkozások tanácsai, ajánlatai 
esküvőre készülőknek, 2009) 09:26:05 09:44:02 00:17:57 

helyi 
információs 

2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 09:44:02 09:44:11 00:00:09   

2013. 6. 27. 
E7 - magazinműsor (Országos Meteorológia Szolgálat 
munkájának, berendezéseinek bemutatása, 2009) 09:44:11 09:58:17 00:14:06 ismeretterjesztő 
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2013. 6. 27. Főcím 09:58:17 09:58:46 00:00:29   
2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 09:58:46 09:59:00 00:00:14   

2013. 6. 27. 

Zagyva - 1. rész Nógrád (ismeretterjesztő film, a Zagyva-folyó 
élővilágát és környezetét mutatja be a film, az eredettől a 
torkolatig, 2002) 09:59:00 10:33:02 00:34:02 ismeretterjesztő 

2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 10:33:02 10:33:27 00:00:25   

2013. 6. 27. 
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből - 11. rész A 
repülés kezdetei (ismeretterjesztő film, 2008) 10:33:27 11:01:43 00:28:16 ismeretterjesztő 

2013. 6. 27. Főcím 11:01:43 11:02:13 00:00:30   

2013. 6. 27. 
Egyházi kincseink - vallási magazin (táti templom bemutatása, 
2010) 11:02:13 11:09:28 00:07:15 helyi vallási 

2013. 6. 27. Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár elkerülhető) 11:09:28 11:10:23 00:00:55 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 27. képújság 11:10:23 12:19:57 01:09:34   
2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 12:19:57 12:20:06 00:00:09   

2013. 6. 27. 

Mozipercek (Turbó, A Föld után, Tűzgyűrű, Az acélember, 
Transz, Halálos iramban 6, Gru 2, Z világháború, Sötétségben-
Star Trek, R.P.D.-Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei) 12:20:06 12:45:31 00:25:25 filmelőzetes  

2013. 6. 27. Főcím 12:45:31 12:46:01 00:00:30   
2013. 6. 27. képújság 12:46:01 14:29:47 01:43:46   
2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 14:29:47 14:29:56 00:00:09   

2013. 6. 27. 
A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor 
válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012) 14:29:56 14:52:57 00:23:01 egészségügyi 

2013. 6. 27. Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje) 14:52:57 14:58:37 00:05:40 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 27. reklám 14:58:37 15:00:19 00:01:42   
2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 15:00:19 15:00:28 00:00:09   

2013. 6. 27. 
E7 - magazinműsor (Esküvő kiállítás a Budapest 
Sportarénában, 2010) 15:00:28 15:10:36 00:10:08 ismeretterjesztő 

2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 15:10:36 15:10:45 00:00:09   

2013. 6. 27. 
E7 - magazinműsor (Nemzetközi Cirkusz Fesztivál a Fővárosi 
Nagycirkuszban, 2010) 15:10:45 15:27:11 00:16:26 ismeretterjesztő 

2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 15:27:11 15:27:32 00:00:21   

2013. 6. 27. 
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből - 5. rész 
Vasutat százat, ezeret! (ismeretterjesztő film, 2008) 15:27:32 15:56:55 00:29:23 ismeretterjesztő 

2013. 6. 27. Főcím 15:56:55 15:57:25 00:00:30   

2013. 6. 27. 
Egyházi kincseink - vallási magazin (Esztergomi Bazilika 
bemutatása, 2010) 15:57:25 16:08:14 00:10:49 helyi vallási 

2013. 6. 27. Főcím 16:08:14 16:08:44 00:00:30   
2013. 6. 27. műsorajánló 16:08:44 16:10:50 00:02:06   

2013. 6. 27. Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék) 16:10:50 16:15:43 00:04:53 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 16:15:43 16:15:57 00:00:14   

2013. 6. 27. 

Zagyva - 1. rész Nógrád (ismeretterjesztő film, a Zagyva-folyó 
élővilágát és környezetét mutatja be a film, az eredettől a 
torkolatig, 2002) 16:15:57 16:50:00 00:34:03 ismeretterjesztő 

2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 16:50:00 16:50:29 00:00:29   

2013. 6. 27. 
A fővadász - Zilai János portréja (dokumentumfilm, a Gemenci 
Erdő fővadászának bemutatása, 2002) 16:50:29 17:40:22 00:49:53 ismeretterjesztő 

2013. 6. 27. képújság 17:40:22 18:59:32 01:19:10   
2013. 6. 27. Főcím 18:59:32 19:00:02 00:00:30   
2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 19:00:02 19:00:12 00:00:10   
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2013. 6. 27. 
Kotya útja (ismeretterjesztő film, ukrán falucska ketrecében 
tartott barnamedve Magyarországra szállításáról, 2002) 19:00:12 19:26:11 00:25:59 ismeretterjesztő 

2013. 6. 27. Főcím 19:26:11 19:26:42 00:00:31   

2013. 6. 27. Barangoló (Dömös földrajza, történelme, 2010) 19:26:42 19:44:53 00:18:11 
helyi 

ismeretterjesztő 
2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 19:44:53 19:45:03 00:00:10   

2013. 6. 27. 

Mozipercek (Turbó, A Föld után, Tűzgyűrű, Az acélember, 
Transz, Halálos iramban 6, Gru 2, Z világháború, Sötétségben-
Star Trek, R.P.D.-Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei) 19:45:03 20:10:29 00:25:26 filmelőzetes  

2013. 6. 27. képújság 20:10:29 20:28:10 00:17:41   
2013. 6. 27. reklám 20:28:10 20:29:06 00:00:56   
2013. 6. 27. Főcím 20:29:06 20:29:36 00:00:30   
2013. 6. 27. 12-es klasszifikáció 20:29:36 20:29:52 00:00:16   

2013. 6. 27. 

Trópusi őserdők (amerikai ismeretterjesztő film, a Föld 
tüdejének nevezett trópusi esőerdők kialakulását, 
sokszínűségét élővilágát mutatja be, 1992) 20:29:52 21:06:34 00:36:42 ismeretterjesztő 

2013. 6. 27. (fekete képernyő) 21:06:34 21:10:16 00:03:42   
2013. 6. 27. 16-es klasszifikáció 21:10:16 21:10:27 00:00:11   

2013. 6. 27. Szemben az igazságszolgáltatással (amerikai filmdráma, 1995) 21:10:27 22:43:14 01:32:47   
2013. 6. 27. képújság 22:43:14 00:00:00 01:16:46   
2013. 6. 28. képújság 00:00:00 09:59:51 09:59:51   
2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 09:59:51 10:00:04 00:00:13   

2013. 6. 28. 
Egy cseppnyi Magyarország - A Vértes (ismeretterjesztő film, 
Történelmi, gazdasági és művelődéstörténeti áttekintés, 2003) 10:00:04 10:51:30 00:51:26 ismeretterjesztő 

2013. 6. 28. Főcím 10:51:30 10:52:10 00:00:40   
2013. 6. 28. képújság 10:52:10 12:00:00 01:07:50   
2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 12:00:00 12:00:17 00:00:17   

2013. 6. 28. 
A világ legerősebb emberei (2012-es kanadai verseny Fekete 
László magyar bajnok kommentálásával) 12:00:17 12:42:44 00:42:27 információs 

2013. 6. 28. reklám 12:42:44 12:44:56 00:02:12   
2013. 6. 28. képújság 12:44:56 13:02:34 00:17:38   
2013. 6. 28. műsorajánló 13:02:34 13:04:40 00:02:06   
2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 13:04:40 13:04:49 00:00:09   

2013. 6. 28. 
Kotya útja (ismeretterjesztő film, ukrán falucska ketrecében 
tartott barnamedve Magyarországra szállításáról, 2002) 13:04:49 13:30:54 00:26:05 ismeretterjesztő 

2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 13:30:54 13:31:13 00:00:19   

2013. 6. 28. 
A világ legerősebb emberei (2012-es szlovákiai udvardi verseny 
Fekete László magyar bajnok kommentálásával) 13:31:13 13:55:59 00:24:46 információs 

2013. 6. 28. képújság 13:55:59 14:29:51 00:33:52   
2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 14:29:51 14:30:00 00:00:09   

2013. 6. 28. 
A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor 
válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012) 14:30:00 14:53:26 00:23:26 egészségügyi 

2013. 6. 28. Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje) 14:53:26 14:59:07 00:05:41 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 28. Főcím 14:59:07 14:59:37 00:00:30   
2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 14:59:37 14:59:54 00:00:17   
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2013. 6. 28. 
A világ legerősebb emberei (2012-es esztergomi verseny 
Fekete László magyar bajnok kommentálásával) 14:59:54 15:26:11 00:26:17 információs 

2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 15:26:11 15:26:20 00:00:09   

2013. 6. 28. 
Teadélutánok Greguss Pállal (portréfilm, Greguss Pál 
professzor munkássága, találmányai, 2002) 15:26:20 15:52:02 00:25:42 

ismeretterjesztő, 
közéleti 

2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 15:52:02 15:52:17 00:00:15   

2013. 6. 28. 

Mozipercek (Turbó, A Föld után, Az acélember, Transz, Halálos 
iramban 6, Gru 2, Z világháború, Sötétségben-Star Trek c. 
mozifilmek előzetesei) 15:52:17 16:14:52 00:22:35 filmelőzetes  

2013. 6. 28. képújság 16:14:52 18:59:30 02:44:38   
2013. 6. 28. Főcím 18:59:30 19:00:00 00:00:30   

2013. 6. 28. Híradó (2013. 06. 28.) 19:00:00 19:15:15 00:15:15 
helyi hírműsor, 

híradás 
2013. 6. 28. előzetes 19:00:00       
2013. 6. 28. Fesztivál Sziget programsorozat Esztergomban 19:01:05       

2013. 6. 28. 
120 diák nyári foglalkoztatását biztosítja a kormány az 
esztergomi járás területén 19:02:48       

2013. 6. 28. 
Kövér László avatta fel a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét 
Táton 19:04:45       

2013. 6. 28. Sikeres érettségi vizsgát tettek a roma program résztvevői 19:05:51       

2013. 6. 28. Fekete Madonna zarándok út a lengyelországi zarándok helyre 19:07:41       

2013. 6. 28. A „legédesebb” képek a Prímás Pincében kiállítás 19:10:23       
2013. 6. 28. A honvédség végzi az árvíz után fertőtlenítéssel 19:11:27       
2013. 6. 28. Nyári váci programok 19:12:16       
2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 19:15:15 19:15:24 00:00:09   

2013. 6. 28. 
Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a 
dunai árvízről) 19:15:24 19:32:08 00:16:44 

helyi 
információs, 
helyi közéleti 

2013. 6. 28. reklám 19:32:08 19:34:20 00:02:12   

2013. 6. 28. Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék) 19:34:20 19:39:11 00:04:51 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 28. 12-es klasszifikáció 19:39:11 19:39:21 00:00:10   
2013. 6. 28. Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20. 19:39:21 00:00:00 04:20:39 helyi közéleti 

2013. 6. 29. előző nap folyt. - Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20. 00:00:00 00:59:15 00:59:15 helyi közéleti 
2013. 6. 29. képújság 00:59:15 08:30:09 07:30:54   
2013. 6. 29. 12-es klasszifikáció 08:30:09 08:30:18 00:00:09   
2013. 6. 29. Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20. 08:30:18 13:50:11 05:19:53 helyi közéleti 
2013. 6. 29. Főcím 13:50:11 13:50:41 00:00:30   

2013. 6. 29. 
Egyházi kincseink - vallási magazin (esztergomi Belvárosi 
templom és plébánia története, 2010) 13:50:41 13:59:18 00:08:37 helyi vallási 

2013. 6. 29. Főcím 13:59:18 13:59:48 00:00:30   

2013. 6. 29. 
Egyházi kincseink - vallási magazin (esztergomi Ferences 
templom története, 2010) 13:59:48 14:10:46 00:10:58 helyi vallási 

2013. 6. 29. Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék) 14:10:46 14:15:45 00:04:59 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 29. 
Egyházi kincseink - vallási magazin (esztergomi Szentgyörgy 
templom története, 2010) 14:15:45 14:26:01 00:10:16 helyi vallási 

2013. 6. 29. Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár elkerülhető) 14:26:01 14:26:57 00:00:56 
közérdekű 
információ 
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2013. 6. 29. műsorajánló 14:26:57 14:28:40 00:01:43   
2013. 6. 29. reklám 14:28:40 14:30:08 00:01:28   
2013. 6. 29. 12-es klasszifikáció 14:30:08 14:30:18 00:00:10   
2013. 6. 29. Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20. 14:30:18 19:50:11 05:19:53 helyi közéleti 
2013. 6. 29. 12-es klasszifikáció 19:50:11 19:50:21 00:00:10   

2013. 6. 29. 
Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a 
dunai árvízről) 19:50:21 20:07:04 00:16:43 

helyi 
információs, 
helyi közéleti 

2013. 6. 29. 12-es klasszifikáció 20:07:04 20:07:14 00:00:10   

2013. 6. 29. A kémek visszatérnek (amerikai akció-vígjáték, 1994) 20:07:14 21:39:44 01:32:30   
2013. 6. 29. 16-es klasszifikáció 21:39:44 21:39:56 00:00:12   
2013. 6. 29. Az Alcatraz foglyai (amerikai akciófilm, 1987) 21:39:56 23:14:53 01:34:57   
2013. 6. 29. Régió Televízió Esztergom (Wish) 23:14:53 23:14:58 00:00:05   

2013. 6. 29. Híradó (2013. 06. 29.) 23:14:58 23:27:04 00:12:06 
helyi hírműsor, 

híradás 
2013. 6. 29. előzetes 23:14:58       

2013. 6. 29. Gőzerővel folynak az árvízi helyreállítási munkálatok 23:15:58       

2013. 6. 29. Visszatérhettek lakóhelyükre a Prímás sziget lakói 23:17:42       

2013. 6. 29. Dunabogdányban több tucat házat statikussal vizsgálnak 23:19:29       

2013. 6. 29. Jönnek az online pénztárgépek - fórum a helyi vállalkozóknak 23:21:51       
2013. 6. 29. Együttműködés védett területek kezeléséről 23:23:21       

2013. 6. 29. Átadták a két új határkikötőt Lábatlan és Karva településeken 23:24:11       
2013. 6. 29. Nyárnyitó zenei fesztivál Esztergomban 23:25:40       
2013. 6. 29. 12-es klasszifikáció 23:27:04 23:27:13 00:00:09   

2013. 6. 29. 
Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább 
ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt) 23:27:13 23:47:24 00:20:11 

helyi 
információs 

2013. 6. 29. Főcím 23:47:24 23:47:54 00:00:30   
2013. 6. 29. képújság 23:47:54 00:00:00 00:12:06   
2013. 6. 30. képújság 00:00:00 06:40:11 06:40:11   
2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 06:40:11 06:40:20 00:00:09   
2013. 6. 30. Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20. 06:40:20 12:00:13 05:19:53 helyi közéleti 
2013. 6. 30. Régió Televízió Esztergom (Wish) 12:00:13 12:00:18 00:00:05   

2013. 6. 30. Híradó (2013. 06. 30.) 12:00:18 12:18:29 00:18:11 
helyi hírműsor, 

híradás 
2013. 6. 30. előzetes 12:00:18       
2013. 6. 30. Lezárták a Tabán hidat 12:01:16       

2013. 6. 30. 
Az egész Dunakanyarban teljesé készültség volt érvényben a 
Duna áradása miatt 12:02:58       

2013. 6. 30. Pilóta nélküli repülő is segített a védekezésben 12:06:51       
2013. 6. 30. Történelmi rekordok 12:09:18       
2013. 6. 30. Kemény védekezés volt Visegrádon 12:11:18       
2013. 6. 30. Több száz székely érkezett segíteni 12:13:16       
2013. 6. 30. Egy török sofőr a vízbe hajtott Dömösnél 12:14:26       
2013. 6. 30. Az apadás is okozott nehézségeket 12:15:53       
2013. 6. 30. reklám 12:18:29 12:20:11 00:01:42   
2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 12:20:11 12:20:19 00:00:08   

2013. 6. 30. 
Könyvtári beszélgetések (Tóth Vencel atya előadása a 
Szentföldről) 12:20:19 13:21:03 01:00:44 helyi vallási 
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2013. 6. 30. reklám 13:21:03 13:22:44 00:01:41   

2013. 6. 30. Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár elkerülhető) 13:22:44 13:23:40 00:00:56 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 30. műsorajánló 13:23:40 13:24:53 00:01:13   
2013. 6. 30. Főcím 13:24:53 13:25:22 00:00:29   
2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 13:25:22 13:25:31 00:00:09   

2013. 6. 30. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a 
Magyar Egység Mozgalom vezetőjével) 13:25:31 14:13:39 00:48:08 helyi közéleti 

2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 14:13:39 14:13:48 00:00:09   

2013. 6. 30. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Bagdi Kata 
divattervezővel) 14:13:48 14:50:17 00:36:29 helyi közéleti 

2013. 6. 30. Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje) 14:50:17 14:55:58 00:05:41 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 30. reklám 14:55:58 14:58:09 00:02:11   
2013. 6. 30. műsorajánló 14:58:09 15:00:15 00:02:06   
2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 15:00:15 15:00:33 00:00:18   

2013. 6. 30. 
A világ legerősebb emberei (2012-es szlovákiai udvardi verseny 
Fekete László magyar bajnok kommentálásával) 15:00:33 15:25:19 00:24:46 információs 

2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 15:25:19 15:25:28 00:00:09   

2013. 6. 30. 
Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább 
ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt) 15:25:28 15:45:40 00:20:12 

helyi 
információs 

2013. 6. 30. Főcím 15:45:40 15:46:10 00:00:30   
2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 15:46:10 15:46:24 00:00:14   

2013. 6. 30. 

Zagyva - 1. rész Nógrád (ismeretterjesztő film, a Zagyva-folyó 
élővilágát és környezetét mutatja be a film, az eredettől a 
torkolatig, 2002) 15:46:24 16:20:24 00:34:00 ismeretterjesztő 

2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 16:20:24 16:20:55 00:00:31   

2013. 6. 30. 

Trópusi őserdők (amerikai ismeretterjesztő film, a Föld 
tüdejének nevezett trópusi esőerdők kialakulását, 
sokszínűségét élővilágát mutatja be, 1992) 16:20:55 16:57:39 00:36:44 ismeretterjesztő 

2013. 6. 30. (fekete képernyő) 16:57:39 17:01:18 00:03:39   
2013. 6. 30. Főcím 17:01:18 17:01:48 00:00:30   

2013. 6. 30. 
Egyházi kincseink - vallási magazin (a pilismaróti katolikus 
templom bemutatása, 2010) 17:01:48 17:10:29 00:08:41 helyi vallási 

2013. 6. 30. Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék) 17:10:29 17:15:22 00:04:53 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 17:15:22 17:15:32 00:00:10   

2013. 6. 30. 
Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a 
dunai árvízről) 17:15:32 17:32:15 00:16:43 

helyi 
információs, 
helyi közéleti 

2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 17:32:15 17:32:24 00:00:09   

2013. 6. 30. 
Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább 
ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt) 17:32:24 17:52:36 00:20:12 

helyi 
információs 

2013. 6. 30. Főcím 17:52:36 17:53:06 00:00:30   
2013. 6. 30. műsorajánló 17:53:06 17:54:41 00:01:35   
2013. 6. 30. képújság 17:54:41 19:00:13 01:05:32   

2013. 6. 30. Híradó (2013. 06. 28.) 19:00:13 19:15:29 00:15:16 
helyi hírműsor, 

híradás 
2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 19:15:29 19:15:38 00:00:09   
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2013. 6. 30. 
Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a 
dunai árvízről) 19:15:38 19:32:22 00:16:44 

helyi 
információs, 
helyi közéleti 

2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 19:32:22 19:32:31 00:00:09   

2013. 6. 30. 
Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább 
ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt) 19:32:31 19:52:42 00:20:11 

helyi 
információs 

2013. 6. 30. reklám 19:52:42 19:55:48 00:03:06   

2013. 6. 30. Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje) 19:55:48 20:01:29 00:05:41 
közérdekű 
információ 

2013. 6. 30. műsorajánló 20:01:29 20:03:59 00:02:30   
2013. 6. 30. Főcím 20:03:59 20:04:29 00:00:30   
2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 20:04:29 20:04:40 00:00:11   
2013. 6. 30. Tökös ötös (amerikai vígjáték, 1990) 20:04:40 21:39:09 01:34:29   
2013. 6. 30. 16-es klasszifikáció 21:39:09 21:39:24 00:00:15   
2013. 6. 30. Lovasok a viharban (amerikai western, 1995) 21:39:24 23:02:33 01:23:09   
2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 23:02:33 23:02:42 00:00:09   

2013. 6. 30. 
Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a 
dunai árvízről) 23:02:42 23:19:26 00:16:44 

helyi 
információs, 
helyi közéleti 

2013. 6. 30. műsorajánló 23:19:26 23:21:05 00:01:39   

2013. 6. 30. Híradó (2013. 06. 28.) 23:21:05 23:36:20 00:15:15 
helyi hírműsor, 

híradás 
2013. 6. 30. 12-es klasszifikáció 23:36:20 23:36:29 00:00:09   

2013. 6. 30. 
A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor 
válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012) 23:36:29 00:00:00 00:23:31 egészségügyi 

2013. 7. 1. képújság 00:00:00 08:59:37 08:59:37   
2013. 7. 1. Főcím 08:59:37 09:00:07 00:00:30   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 09:00:07 09:00:23 00:00:16   

2013. 7. 1. 
Ellobbanó mécsvilág (dokumentumfilm, alföldi tanyasi 
iskolákról, 2001) 09:00:23 09:52:22 00:51:59 ismeretterjesztő 

2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 09:52:22 09:52:41 00:00:19   

2013. 7. 1. 
Gerje - Kisvízfolyások mentén (dokumentumfilm Pest és Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Gerje-patak élővilágát mutatja be) 09:52:41 10:23:01 00:30:20 ismeretterjesztő 

2013. 7. 1. (fekete képernyő) 10:23:01 10:23:23 00:00:22   
2013. 7. 1. Főcím 10:23:23 10:23:52 00:00:29   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 10:23:52 10:24:01 00:00:09   
2013. 7. 1. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2013. 05. 30. 10:24:01 12:10:44 01:46:43 helyi közéleti 

2013. 7. 1. Híradó (2013. 06. 28.) 12:10:44 12:26:00 00:15:16 
helyi hírműsor, 

híradás 
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 12:26:00 12:26:13 00:00:13   

2013. 7. 1. 
Gerje - Kisvízfolyások mentén (dokumentumfilm Pest és Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Gerje-patak élővilágát mutatja be) 12:26:13 12:56:33 00:30:20 ismeretterjesztő 

2013. 7. 1. (fekete képernyő) 12:56:33 12:56:54 00:00:21   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 12:56:54 12:57:03 00:00:09   

2013. 7. 1. 
Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a 
dunai árvízről) 12:57:03 13:13:47 00:16:44 

helyi 
információs, 
helyi közéleti 

2013. 7. 1. képújság 13:13:47 14:59:42 01:45:55   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 14:59:42 14:59:51 00:00:09   
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2013. 7. 1. 

Trópusi őserdők (amerikai ismeretterjesztő film, a Föld 
tüdejének nevezett trópusi esőerdők kialakulását, 
sokszínűségét élővilágát mutatja be, 1992) 14:59:51 15:36:36 00:36:45 ismeretterjesztő 

2013. 7. 1. Főcím 15:36:36 15:37:06 00:00:30   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 15:37:06 15:37:15 00:00:09   

2013. 7. 1. 
Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a 
dunai árvízről) 15:37:15 15:42:57 00:05:42 

helyi 
információs, 
helyi közéleti 

2013. 7. 1. Főcím 15:42:57 15:43:27 00:00:30   
2013. 7. 1. reklám 15:43:27 15:48:14 00:04:47   
2013. 7. 1. Főcím 15:48:14 15:48:43 00:00:29   
2013. 7. 1. képújság 15:48:43 16:59:19 01:10:36   
2013. 7. 1. Főcím 16:59:19 16:59:49 00:00:30   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 16:59:49 16:59:58 00:00:09   

2013. 7. 1. 
A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor 
válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012) 16:59:58 17:23:31 00:23:33 egészségügyi 

2013. 7. 1. Főcím 17:23:31 17:24:00 00:00:29   
2013. 7. 1. műsorajánló 17:24:00 17:25:05 00:01:05   
2013. 7. 1. Főcím 17:25:05 17:25:35 00:00:30   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 17:25:35 17:25:44 00:00:09   

2013. 7. 1. 
A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor 
válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012) 17:25:44 17:49:10 00:23:26 egészségügyi 

2013. 7. 1. képújság 17:49:10 18:59:43 01:10:33   
2013. 7. 1. Főcím 18:59:43 19:00:13 00:00:30   

2013. 7. 1. Híradó (2013. 06. 28.) 19:00:13 19:15:28 00:15:15 
helyi hírműsor, 

híradás 
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 19:15:28 19:15:37 00:00:09   

2013. 7. 1. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a 
Magyar Egység Mozgalom vezetőjével) 19:15:37 20:03:45 00:48:08 helyi közéleti 

2013. 7. 1. Főcím 20:03:45 20:04:15 00:00:30   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 20:04:15 20:04:24 00:00:09   

2013. 7. 1. 
Kotya útja (ismeretterjesztő film, ukrán falucska ketrecében 
tartott barnamedve Magyarországra szállításáról, 2002) 20:04:24 20:30:28 00:26:04 ismeretterjesztő 

2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 20:30:28 20:30:36 00:00:08   

2013. 7. 1. 
Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább 
ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt) 20:30:36 20:50:48 00:20:12 

helyi 
információs 

2013. 7. 1. műsorajánló 20:50:48 20:51:21 00:00:33   
2013. 7. 1. Főcím 20:51:21 20:51:51 00:00:30   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 20:51:51 20:52:00 00:00:09   

2013. 7. 1. 
Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a 
dunai árvízről) 20:52:00 21:08:44 00:16:44 

helyi 
információs, 
helyi közéleti 

2013. 7. 1. Főcím 21:08:44 21:09:14 00:00:30   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 21:09:14 21:09:23 00:00:09   

2013. 7. 1. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a 
Magyar Egység Mozgalom vezetőjével) 21:09:23 21:57:31 00:48:08 helyi közéleti 

2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 21:57:31 21:57:40 00:00:09   

2013. 7. 1. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Bagdi Kata 
divattervezővel) 21:57:40 22:34:09 00:36:29 helyi közéleti 
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2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 22:34:09 22:34:18 00:00:09   

2013. 7. 1. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés egy segítségre 
szoruló rákos kislány szüleivel) 22:34:18 22:58:19 00:24:01 helyi közéleti 

2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 22:58:19 22:58:28 00:00:09   

2013. 7. 1. 

Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, 
Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–
Szellemzsaruk,  22:58:28 23:18:57 00:20:29 filmelőzetes  

2013. 7. 1. Főcím 23:18:57 23:19:14 00:00:17   
2013. 7. 1. 12-es klasszifikáció 23:19:14 23:19:22 00:00:08   

2013. 7. 1. 

Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, 
Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–
Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei) 23:19:22 23:39:51 00:20:29 filmelőzetes  

2013. 7. 1. reklám 23:39:51 23:44:07 00:04:16   

2013. 7. 1. Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár elkerülhető) 23:44:07 23:46:07 00:02:00 
közérdekű 
információ 

2013. 7. 1. műsorajánló 23:46:07 23:48:06 00:01:59   
2013. 7. 1. képújság 23:48:06 00:00:00 00:11:54   
2013. 7. 2. Főcím 00:00:00 00:00:24 00:00:24   
2013. 7. 2. képújság 00:00:24 08:58:57 08:58:33   
2013. 7. 2. reklám 08:58:57 08:59:53 00:00:56   
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 08:59:53 09:00:02 00:00:09   

2013. 7. 2. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a 
Magyar Egység Mozgalom vezetőjével) 09:00:02 09:48:10 00:48:08 helyi közéleti 

2013. 7. 2. Főcím 09:48:10 09:48:40 00:00:30   
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 09:48:40 09:48:49 00:00:09   

2013. 7. 2. 

A Föld legszebb tájai (amerikai ismeretterjesztő film, 
Madagaszkár, Tibet, Amazonas, Namíbiai, Grönland sivatag, 
Okavango deltavidéke, 1998) 09:48:49 10:27:08 00:38:19 ismeretterjesztő 

2013. 7. 2. (fekete képernyő) 10:27:08 10:27:20 00:00:12   
2013. 7. 2. Főcím 10:27:20 10:27:50 00:00:30   
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 10:27:50 10:27:58 00:00:08   

2013. 7. 2. 
A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor 
válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012) 10:27:58 10:51:19 00:23:21 egészségügyi 

2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 10:51:19 10:51:27 00:00:08   

2013. 7. 2. 
A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor 
válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012) 10:51:27 11:15:11 00:23:44 egészségügyi 

2013. 7. 2. képújság 11:15:11 11:59:55 00:44:44   
2013. 7. 2. Régió Televízió Esztergom (Wish) 11:59:55 12:00:00 00:00:05   

2013. 7. 2. Híradó (2013. 06. 30.) 12:00:00 12:18:11 00:18:11 
helyi hírműsor, 

híradás 

2013. 7. 2. Híradó (2013. 06. 29.) 12:18:11 12:30:17 00:12:06 
helyi hírműsor, 

híradás 

2013. 7. 2. Híradó (2013. 06. 28.) 12:30:17 12:45:32 00:15:15 
helyi hírműsor, 

híradás 
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 12:45:32 12:45:41 00:00:09   

2013. 7. 2. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés egy segítségre 
szoruló rákos kislány szüleivel) 12:45:41 13:09:42 00:24:01 helyi közéleti 

2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 13:09:42 13:09:51 00:00:09   

2013. 7. 2. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Mujdrica Ferenc 
építész-művésszel) 13:09:51 13:49:38 00:39:47 helyi közéleti 
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2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 13:49:38 13:49:47 00:00:09   

2013. 7. 2. 

Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, 
Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–
Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei) 13:49:47 14:10:16 00:20:29 filmelőzetes  

2013. 7. 2. reklám 14:10:16 14:13:09 00:02:53   
2013. 7. 2. műsorajánló 14:13:09 14:14:12 00:01:03   
2013. 7. 2. Főcím 14:14:12 14:14:42 00:00:30   
2013. 7. 2. képújság 14:14:42 14:59:09 00:44:27   
2013. 7. 2. Főcím 14:59:09 14:59:38 00:00:29   
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 14:59:38 14:59:47 00:00:09   

2013. 7. 2. 
Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a 
Magyar Egység Mozgalom vezetőjével) 14:59:47 15:47:55 00:48:08 helyi közéleti 

2013. 7. 2. Főcím 15:47:55 15:48:25 00:00:30   
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 15:48:25 15:48:34 00:00:09   

2013. 7. 2. 
Kotya útja (ismeretterjesztő film, ukrán falucska ketrecében 
tartott barnamedve Magyarországra szállításáról, 2002) 15:48:34 16:14:36 00:26:02 ismeretterjesztő 

2013. 7. 2. képújság 16:14:36 16:56:07 00:41:31   
2013. 7. 2. reklám 16:56:07 16:59:19 00:03:12   
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 16:59:19 16:59:36 00:00:17   

2013. 7. 2. 
A világ legerősebb emberei (2012-es londoni verseny Fekete 
László magyar bajnok kommentálásával) 16:59:36 17:43:04 00:43:28 információs 

2013. 7. 2. Főcím 17:43:04 17:43:35 00:00:31   
2013. 7. 2. képújság 17:43:35 18:58:54 01:15:19   
2013. 7. 2. Főcím 18:58:54 18:59:24 00:00:30   
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 18:59:24 18:59:33 00:00:09   

2013. 7. 2. 
Könyvtári beszélgetések (beszélgetés Erőss Zsolt 
hegymászóval) 18:59:33 20:13:00 01:13:27 helyi közéleti 

2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 20:13:00 20:13:12 00:00:12   

2013. 7. 2. 
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – 18. A jövő 
útjai (ismeretterjesztő, 2008) 20:13:12 20:38:57 00:25:45 ismeretterjesztő 

2013. 7. 2. Főcím 20:38:57 20:39:28 00:00:31   
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 20:39:28 20:39:42 00:00:14   

2013. 7. 2. 
Kilátás a Nagy-Kopaszról – A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi 
Körzet (ismeretterjesztő film, 2002) 20:39:42 21:31:36 00:51:54 ismeretterjesztő 

2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 21:31:36 21:31:57 00:00:21   

2013. 7. 2. 
Gerje - Kisvízfolyások mentén (dokumentumfilm Pest és Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Gerje-patak élővilágát mutatja be) 21:31:57 22:02:20 00:30:23 ismeretterjesztő 

2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 22:02:20 22:02:47 00:00:27   

2013. 7. 2. 
A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor 
válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012) 22:02:47 22:26:42 00:23:55 egészségügyi 

2013. 7. 2. reklám 22:26:42 22:29:37 00:02:55   
2013. 7. 2. műsorajánló 22:29:37 22:31:20 00:01:43   
2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 22:31:20 22:31:29 00:00:09   

2013. 7. 2. 
A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor 
válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012) 22:31:29 22:55:05 00:23:36 egészségügyi 

2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 22:55:05 22:55:14 00:00:09   

2013. 7. 2. 

Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, 
Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–
Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei) 22:55:14 23:15:43 00:20:29 filmelőzetes  
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2013. 7. 2. 12-es klasszifikáció 23:15:43 23:15:51 00:00:08   

2013. 7. 2. 

Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, 
Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–
Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei) 23:15:51 23:36:20 00:20:29 filmelőzetes  

2013. 7. 2. képújság 23:36:20 00:00:00 00:23:40   
 
 
 

B.) Képújság  
 
 

dátum cím kezdés vége nettó idő reklám/közérdekű 
2013. 6. 26. Szent István Strandfürdő úszótanfolyam 00:00:30 00:01:20 00:00:50 reklám 

2013. 6. 26. IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság 00:01:20 00:02:49 00:01:29 közérdekű 
2013. 6. 26. Szent István Strandfürdő úszótanfolyam 00:02:49 00:03:33 00:00:44 reklám 
2013. 6. 26. Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat 00:03:33 00:04:24 00:00:51 reklám 
2013. 6. 26. Használt bálás ruha 00:04:24 00:04:53 00:00:29 reklám 

2013. 6. 26. 
Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár 
elkerülhető) 00:04:53 00:05:48 00:00:55 közérdekű 

2013. 6. 26. Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék) 00:05:48 00:10:41 00:04:53 közérdekű 
2013. 6. 26. RTV Esztergom műsorajánló 00:10:41 00:32:06 00:21:25 közérdekű 
2013. 6. 26. Szent István Strandfürdő úszótanfolyam 00:32:06 00:32:55 00:00:49 reklám 
2013. 6. 26. Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel 00:32:55 00:33:41 00:00:46 reklám 

2013. 6. 26. IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság 00:33:41 00:35:11 00:01:30 közérdekű 
2013. 6. 26. Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat 00:35:11 00:36:02 00:00:51 reklám 
2013. 6. 26. Jurop Telekom - internet, telefon, tv 00:36:02 00:37:01 00:00:59 reklám 

2013. 6. 26. 
Fizetett politikai hirdetés - Aláírás a rezsicsökkentés 
mellett 00:37:01 00:38:10 00:01:09   

2013. 6. 26. Szent István Strandfürdő úszótanfolyam 00:38:10 00:39:00 00:00:50 reklám 
2013. 6. 26. Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel 00:39:00 00:39:46 00:00:46 reklám 

2013. 6. 26. IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság 00:39:46 00:41:15 00:01:29 közérdekű 
2013. 6. 26. Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat 00:41:15 00:42:06 00:00:51 reklám 
2013. 6. 26. Használt bálás ruha 00:42:06 00:42:35 00:00:29 reklám 
2013. 6. 26. Szent István Strandfürdő úszótanfolyam 00:42:35 00:43:19 00:00:44 reklám 
2013. 6. 26. Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel 00:43:19 00:44:04 00:00:45 reklám 

2013. 6. 26. IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság 00:44:04 00:45:35 00:01:31 közérdekű 
2013. 6. 26. Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat 00:45:35 00:46:25 00:00:50 reklám 
2013. 6. 26. Használt bálás ruha 00:46:25 00:46:54 00:00:29 reklám 
2013. 6. 26. RTV Esztergom műsorajánló 00:46:54 01:08:19 00:21:25 közérdekű 

2013. 6. 26. Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje) 01:08:19 01:14:00 00:05:41 közérdekű 
2013. 6. 26. Szent István Strandfürdő úszótanfolyam 01:14:00 01:14:50 00:00:50 reklám 
2013. 6. 26. Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel 01:14:50 01:15:35 00:00:45 reklám 

2013. 6. 26. IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság 01:15:35 01:17:05 00:01:30 közérdekű 
2013. 6. 26. Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat 01:17:05 01:17:55 00:00:50 reklám 
2013. 6. 26. Használt bálás ruha 01:17:55 01:18:24 00:00:29 reklám 
2013. 6. 26. Szent István Strandfürdő úszótanfolyam 01:18:24 01:19:08 00:00:44 reklám 
2013. 6. 26. Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel 01:19:08 01:19:54 00:00:46 reklám 

2013. 6. 26. IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság 01:19:54 01:21:25 00:01:31 közérdekű 
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2013. 6. 26. Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat 01:21:25 01:22:14 00:00:49 reklám 
2013. 6. 26. Használt bálás ruha 01:22:14 01:22:44 00:00:30 reklám 
2013. 6. 26. RTV Esztergom műsorajánló 01:22:44 01:44:08 00:21:24 közérdekű 
2013. 6. 26. Szent István Strandfürdő úszótanfolyam 01:44:08 01:44:53 00:00:45 reklám 
2013. 6. 26. Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel 01:44:53 01:45:38 00:00:45 reklám 

2013. 6. 26. IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság 01:45:38 01:47:08 00:01:30 közérdekű 
2013. 6. 26. Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat 01:47:08 01:47:58 00:00:50 reklám 
2013. 6. 26. Használt bálás ruha 01:47:58 01:48:28 00:00:30 reklám 
2013. 6. 26. Szent István Strandfürdő úszótanfolyam 01:48:28 01:49:11 00:00:43 reklám 
2013. 6. 26. Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel 01:49:11 01:49:57 00:00:46 reklám 

2013. 6. 26. IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság 01:49:57 01:51:27 00:01:30 közérdekű 
2013. 6. 26. Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat 01:51:27 01:52:17 00:00:50 reklám 
2013. 6. 26. Használt bálás ruha 01:52:17 01:52:47 00:00:30 reklám 
2013. 6. 26. Jurop Telekom - internet, telefon, tv 01:52:47 01:53:47 00:01:00 reklám 
2013. 6. 26. RTV Esztergom műsorajánló 01:53:47 02:15:10 00:21:23 közérdekű 

 
Budapest, 2013. október 16.    

   
 
       A Médiatanács nevében 

 
                           
  
         
  dr. Karas Monika 
           elnök 

 
             
                                                          
                   
          Dr. Koltay András 
             hitelesítő tag 

 
 

 


	Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg.


Ügyiratszám:                MN/45041-7/2013.

    	Ügyintéző:                       személyes adat 

    	Telefonszám:                   Személyes adat 

    	E-mail:                   személyes adat 

  	Tárgy:    a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség, továbbá a gyermekek és kiskorúak védelmére, valamint a politikai reklám közzétételére vonatkozó, és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezések megsértése

    Melléklet:  hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek)

  

          



      A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK



             1518/2013. (X.16.) számú



           

 	    H A T Á R O Z A T A



A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft.-vel (2509 Esztergom - Kertváros, Damjanich u. 10.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. június 26 – július 2. közötti működése során megsértette a közszolgálati műsorszámok napi és heti műsoridejére, valamint a napi rendszeres híradás műsoridejére vonatkozó kötelezettségeit, melynek következtében a Médiaszolgáltatót 



        30.000 Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.





A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. június 26 – július 2. közötti működése során tizennégy alkalommal megsértette a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezéseket, melynek következtében a Médiaszolgáltatót 



        28.000 Ft, azaz huszonnyolcezer forint bírsággal sújtja.





A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti.





A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. június 26 – július 2. közötti működése során hét alkalommal megsértette a politikai reklám közzétételére vonatkozó, továbbá egy alkalommal a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezéseket, melynek következtében a Médiaszolgáltatót 



felhívja,



hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.



A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 187. §-ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. 



E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.



I N D O K O L Á S 



A Médiatanács az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának 2013. június 26 – július 2. között közreadott műsorát, amely során felmerült a közszolgálati műsorszámok napi és heti műsoridejére, valamint a napi rendszeres híradás műsoridejére vonatkozó kötelezettségek, továbbá a gyermekek és kiskorúak védelmére, valamint a politikai reklám közzétételére vonatkozó, és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezések megsértése. 



A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 182. § ba), bh), c) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében 2013. augusztus 28-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. § (3) bekezdése szerint az 1340/2013. (VIII.28.) számú, MN/45041-4/2013. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. § (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről.



A Médiaszolgáltató a végzést a tértivevény tanúsága szerint 2013. szeptember 4-én vette át, nyilatkozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. 



A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte:



A Médiatanács az 1998/2011. (XII. 20.) számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) a Médiaszolgáltatót helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. A Határozatban a műsoridőre vonatkozóan meghatározott egyes követelmények az alábbiak: 

o) műsorideje 24 óra/nap (1440 perc),

p) képújság: 20 óra/nap (1200 perc),

r) a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 20 óra/nap (1200 perc) és 140 óra/hét (8400 perc),

s) a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 2 óra/nap (120 perc) és 10 óra/hét (600 perc),

t) a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 1 óra (60 perc),

u) a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 7 óra (420 perc). 

Az Mttv. 66. § (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente – új médiaszolgáltatás esetében az első év után is – részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv. 182. § l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban „gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket”.



A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy:

 

1. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Határozat r) pontjában, a közszolgálati műsorszámok időtartamára vonatkozó napi és heti vállalását, ugyanis a vállalt napi 20 óra (1200 perc – 83%) helyett 2013. július 1-jét kivéve naponta csak 1096 – 1142 között mozgott az ilyen jellegű műsorszámok időtartama (2013 július 1-jén 1231 percnyi közszolgálati műsor adott közre), heti szinten pedig 7987 percet tett ki a vállalt 140 óra (8400 perc – 83%) helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A.) táblázatának 3. pontja szerint.  





2. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Határozat t) pontjában a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó 60 perc időtartamú vállalását, ugyanis 2013. június 26-án és 27-én egyáltalán nem adott közre híradást, míg a további napokon is csupán 12 - 48 perc időtartamban (Híradó), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A.) táblázatának 5. pontja szerint. 





3. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a Mozipercek című műsorszám kilenc alkalommal történt közreadásával megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezést:

„Azt a műsorszámot, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, illetve szexualitásra utal, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus, a IV. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott.”



A Mozipercek című műsorszámot a Médiaszolgáltató a lll. korhatári kategóriába sorolta, azonban a filmelőzeteseket tartalmazó összeállításokban számos 16-os korhatári besorolású film előzetese is helyet kapott. A filmek korhatári jelzése az egyes klipeken is látható volt. 



A tárgyi műsorszám közzétételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze, amely az egyes korhatári jelzéseket zárójelben tartalmazza az alkotások mellett:



		Dátum

		A Mozipercek c. műsorszám tartalma

		Kezdete

		Vége

		Időtartama



		2013. 06. 26.

		Mozipercek (12)

Turbó (6), A Föld után (12), Tűzgyűrű (16), Az acélember (12), Transz (16), Halálos iramban VI. (16), Gru 2 (6), Z világháború (16), Sötétségben-Star Trek (12), R.P.D.-Szellemzsaruk (16) 

		13:56:16

		14:21:41

		00:25:25



		2013.0 6. 27.

		Mozipercek (12)

Turbó (6), A Föld után (12), Tűzgyűrű (16), Az acélember (12), Transz (16), Halálos iramban VI. (16), Gru 2 (6), Z világháború (16), Sötétségben-Star Trek (12), R.P.D.-Szellemzsaruk (16)

		12:20:06

		12:45:31

		00:25:25



		2013.0 6. 27.

		Mozipercek

Turbó (6), A Föld után (12), Tűzgyűrű (16), Az acélember (12), Transz (16), Halálos iramban VI. (16), Gru 2 (6), Z világháború (16), Sötétségben-Star Trek (12), R.P.D.-Szellemzsaruk (16)

		19:45:03

		20:10:29

		00:25:26



		2013. 06. 28.

		Mozipercek (12)

Turbó (6), A Föld után (12), Tűzgyűrű (16), Az acélember (12), Transz (16), Halálos iramban VI. (16), Gru 2 (6), Z világháború (16), Sötétségben-Star Trek (12)

		15:52:17

		16:14:52

		00:22:35



		2013.0 7. 1.

		Mozipercek (12)

Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk (16)

		22:58:28

		23:18:57

		00:20:29



		2013. 07. 1.

		Mozipercek (12)

Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk (16) 

		23:19:22

		23:39:51

		00:20:29



		2013. 07. 2.

		Mozipercek (12)

Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk (16)

		13:49:47

		14:10:16

		00:20:29



		2013. 07. 2.

		Mozipercek (12)

Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk (16)

		22:55:14

		23:15:43

		00:20:29



		2013. 07. 2.

		Mozipercek (12)

Elysium-Zárt világ (16), Női szervek (16), Turbó (6), Tűzgyűrű (16), Az elnök végveszélyben (16), Farkas (16), Gru 2 (6), Ha/ver 2 (16), R.I.P.D–Szellemzsaruk (16)

		23:15:51

		23:36:20

		00:20:29







A Médiatanács álláspontja szerint a Mozipercek című műsorszámot a IV. kategóriába kellett volna sorolnia a Médiaszolgáltatónak, hiszen a filmújdonságok előzeteseit felvonultató szegmensek többsége olyan, 16 éven aluliaknak nem ajánlott produkciókat népszerűsített, melyek témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.



A Médiaszolgáltató továbbá – azáltal, hogy a Mozipercek című műsorszámot öt esetben a kora délutáni és esti időszakban tűzte műsorára – öt alkalommal megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt alábbi rendelkezést is:

„A IV. kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel ellátva, 21 óra és 05 óra között tehető közzé.”





4. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten hét alkalommal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos aláírásgyűjtésre felhívó szpotot adott közre az alábbi táblázatban foglaltak szerint:



		Dátum

		Kezdés

		Vége

		Időtartam



		2013. 6. 26.

		02:15:20

		02:16:20

		00:01:00



		2013. 6. 26.

		04:55:30

		04:56:30

		00:01:00



		2013. 6. 27.

		00:37:10

		00:38:10

		00:01:00



		2013. 6. 27.

		02:15:20

		02:16:20

		00:01:00



		2013. 6. 27.

		04:55:27

		04:56:27

		00:01:00



		2013. 6. 27.

		13:36:35

		13:37:35

		00:01:00



		2013. 6. 27.

		18:04:18

		18:05:18

		00:01:00







A Médiaszolgáltató által a képújságban „politikai hirdetésként” közzétett szpot a Kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos politikáját népszerűsítette:























A „politikai hirdetés” fogalmát nem definiálja az Mttv. A Médiatanács megállapította, hogy a tárgyi szpot a Kormány (illetve a Fidesz) egyik kiemelt célját, a rezsicsökkentést népszerűsítette. Annak támogatására hívott fel ugyanis, hogy „a Kormány minden külföldi és belföldi nyomás ellenére tartson ki a rezsicsökkentés mellett”, és az ezen cél mellett való kiállás érdekében hívott fel aláírásgyűjtésre. A hirdetés a fentebbi képek szerint reklámhoz hasonló módon jelent meg, a Kormány célját, tevékenységét, továbbá közvetve magát a Kormányt népszerűsítette. Erre való tekintettel a Médiatanács megállapította, hogy a tárgyi reklámszpot az Mttv. 203. § 55. pontja által meghatározott politikai reklámnak minősül: 

„Politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám.”



A Médiaszolgáltató a politikai reklám hét alkalommal történt közreadásával megsértette az Mttv. 32. § (3) bekezdésének második mondatában foglalt alábbi rendelkezést:

„Választási kampányidőszakon kívül politikai reklám kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közölhető.” 





5. A Médiaszolgáltató a 2013. június 27-én közreadott E7 című műsorszámban burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé, ezzel megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. § (3) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezést: 

„A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos.”







A 2013. június 27-én közreadott E7 című műsorszám ismertetése:

A 9:26:05 órakor kezdődő magazinműsor első összeállítása keleti kezelést mutatott be az esztergomi élményfürdőben, majd a pomázi Ayurveda-házba kalauzolta el a nézőket. A műsorszám következő szegmensét ekképpen konferálta fel a műsorvezető, Személyes adat : „Helyszín, zenekar, smink, fodrászat, menyasszonyi ruha. Nagyjából ezek a legfontosabb és legmeghatározóbb kellékei az esküvőnek.” 9:33:05 órától Személyes adat esküvőszervező adott általános tanácsokat. 9:34:58 órától az esküvő ideális helyszínéről esett szó. Személyes adat bevezető mondataiból kiderült, hogy „(…) az időjárás ekkor is közbeszólhat, éppen ezért előnyösebb egy olyan helyszínt választani, ahol ez mindenképpen elkerülhető. Például egy olyan magas színvonalú és közkedvelt étteremben, mint a Nagyvillám, Visegrádon, ahol nagy figyelmet szentelnek az esküvőknek is.” 



A műsorban ekkor bemutatott képeken, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet B.) része szerint az említett étteremről mutattak külső felvételeket, ezt követően az étterem társtulajdonosával beszélgetett a riporter. Személyes adat elmondta, hogy „Az étterem, a normális üzemmód mellett elég nagy hangsúlyt fordít az esküvőkre (…), a kis esküvőktől a nagy esküvőkig vállalunk esküvőket.” Az elhangzottak alatt az étterem belső terét bemutató képek voltak láthatóak, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet B.) része szerint. Személyes adat így folytatta: „Az étterem, ahogy a turizmus fejlődött, ugyanúgy fejlődött, éppen ezért különleges helyszíneink vannak: Madár terem, Panoráma terem, van egy új rendezvényhelyszín termünk, az az emeleti terem, mindegyik terem panorámás (…). Az emeleten egy minimalista stílus van, a Madár terem egy romantikus helyszín.” Személyes adat szavait, miszerint „az étteremben igyekeznek minden igényt kielégíteni.”, Személyes adat ekképpen egészítette ki: „sok vendég ismeri (…) az éttermet, tudja, hogy nagyon sok vadételünk van (…)”, majd hozzátette, hogy a menüsor összeállítása az egyéni ízlésen múlik: „(…) aki hagyományos húslevest, hortobágyi húsos palacsintát szeretne, igen, aki libamájat szarvasgombával, mi annak is tudunk segíteni.”



A továbbiakban Személyes adat , a Duni Kft. magyarországi igazgatója beszélt a terítési trendekről. Az igazgató általános információi után a műsorvezető kérdésére, miszerint „és hogy mindez mennyibe kerül?”, az étterem tulajdonosa kifejtette, hogy „nagyon nehéz kérdés, mert mindenkinek más és más igénye van. Általában csomagokat kínálunk a vendégeknek, egy olyan csomagot, amiben étel és ital benne foglaltatik (…), mondjuk, négyezer, négyezer ötszáz forintért egy három-négyfogásos menü, és akkor a vendégek saját maguk választják az italt (…). Kínálunk olyan megoldást is, hogy benne van az italcsomag, szerepel sör, bor, ásványvíz, üdítő, kávé, aperitif, egy ilyen csomag a tízezer forintos árat súrolja (…). Aki a nagyon komoly italokat kedveli, a határ a csillagos ég.” Az étteremről készített összeállítás 9:39:00 órakor, a műsorvezető szavaival záródott: „A helyszín tehát tökéletes.”



A műsorszám további részében kozmetikus és fodrász, illetve egy esküvői ruhaszalon tulajdonosa adott általános tanácsokat az esküvői készülődéshez, majd a magazinműsor 9:44:02 órakor véget ért.

 

Az Smtv. 1. § 10. pontja és az Mttv. 203. § 4. pontja szerint: „Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre”. 



Az Smtv. 1. § 9. pontja, valamint az Mttv. 203. § 20. pontja szerint kereskedelmi közlemény:

„olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés.”



A reklám fogalmát az Smtv. 1. § 11. pontja és az Mttv. 203. § 59. pontja határozza meg:

„reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.” 



A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a tárgyi műsorszámban a kereskedelmi közlemény, ezen belül a kereskedelmi reklám céljait szolgáló információkat tett közzé, az elemzett műsorszegmens ugyanis alkalmas lehetett arra, hogy felkeltse az érdeklődést a Nagyvillám Étterem szolgáltatásai iránt és növelje annak népszerűségét. 



A magazinműsor elemzett része az esküvői készülődéshez szándékozott praktikus tanácsokat adni. A műsorszámban megszólalók (esküvő szervező, kozmetikus, fodrász és az esküvői ruhaszalon képviselője) általánosan mutattak be a ceremóniához kapcsolódó egy-egy részterületet, azonban ez az általánosság a Nagyvillám Étterem bemutatásakor nem volt tetten érhető, hiszen az elemzett műsorszám-részben a kínálat gazdagságának, különlegességének bemutatásán, továbbá az étterem konkrét szolgáltatásainak ismertetésén túl az esküvői menüsorok ára is szerepelt. Az étterem részletes bemutatása, külső, belső környezetének ismertetése, felvételekkel illusztrálása alkalmas lehetett arra, hogy növelje a vendéglő népszerűségét és szélesítse vendégkörét. A közreadott műsorszám burkolt szándéka ezáltal az lehetett, hogy felhívja a figyelmet a Nagyvillám Étterem kínálatára és szolgáltatásaira, illetve népszerűsítse azokat, és előmozdítsa az étterem látogatottságát. A kereskedelmi tartalmú információk közzététele során azonban a Médiaszolgáltató a népszerűsítési szándékot nyíltan nem vállalta, a közönség számára is azonosítható módon nem jelölte, azaz a közzététel tekintetében megtévesztő módon járt el, nem pedig az Smtv. 1. § 11. pontjában és az Mttv. 203. § 59. pontjában definiált „reklám” útján tájékoztatta a nézőket.  



Megtévesztő a kereskedelmi közlemény – azaz burkolt kereskedelmi közleménynek minősül –, amely olyan szövegkörnyezetben, egyéb kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi természetét képtelen felismerni, azaz kereskedelmi üzenetet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan vállalná.  A vizsgált műsorszám tehát kereskedelmi közleménynek megfelelő tartalmat hordozott, mivel abban reklámértékű információ került közzétételre, így az természetét tekintve megtéveszthette a közönséget, hiszen a nézők a műsorszám részének tekinthették a reklámjelleggel bíró tájékoztatást. A műsorszámban elhangzott információközlés és tájékoztatás arra ösztönözhette a közönséget, hogy ellátogassanak a bemutatott vendéglőbe. A bírói gyakorlat szerint az „ösztönző” hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, ugyanis az tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az olyan információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná.



A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját.



A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe.



A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. 



A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: 



Az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint:

„A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését.”



Az Mttv. 167. § (2) bekezdése szerint:

„Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít.”



Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg.



Az Mttv. 186. § (1) bekezdés értelmében:

„Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.”



A.) A Médiatanács megállapította, hogy a Határozat r) és t) pontjaiban foglaltak megsértése együttesen nem tekinthető csekély súlyú jogsértésnek, mivel a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a közszolgálati műsorszámok időtartamára vonatkozó napi vállalásainak alulteljesítése mellett a heti, továbbá a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását is folyamatosan alulteljesítette, ugyanis a vizsgált adáshét egyik napján sem közvetített megfelelő időtartamú híradást.



Az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerint:

„Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.”



A Médiatanács a 177/2013. (I. 30.) számú határozatban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 2012. szeptember 3 - 9. közötti adáshéten megsértette a Határozat o), r) és t) pontjaiban foglalt követelményeket, amely miatt 20.000 Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A jelen ügyben érintett jogsértések vonatkozásában ugyan nem állnak fent az ismételtség megállapításának feltételei, azonban a jogsértések együttes súlyára, valamint a Határozat r) és t) pontjaiban foglaltak második alkalommal történt megsértésére és a fokozatosság elvére tekintettel kizárt a felhívás jogkövetkezményének alkalmazása.



Az Mttv. 187. § (2) bekezdése szerint:

„A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg.”



Az Mttv. 187. § (3) bekezdése szerint:

„A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult:

b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben.”



A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. 



A Médiatanács a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalás alulteljesítése kapcsán figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, a már fentebb írtak szerint. Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv. 187. § (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 



Fentiekre tekintettel a Médiatanács a Határozat r) és t) pontjaiban foglaltak megsértése miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,06 %-ának megfelelő összegű, azaz 30.000 Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben.





B.) A Médiatanács az Mttv. 9. § (5) bekezdésében, illetve az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése kapcsán megállapította, hogy ezen jogsértések a kiskorúak Alaptörvényből és az Mttv.-ből is levezethető védelmére tekintettel szintén nem tekinthetők csekély súlyúnak.



A Médiatanács a 177/2013. (I. 30.) számú határozatban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 2012. szeptember 3 - 9. közötti adáshéten az Mttv. 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés mellett megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezést is, amely miatt 52.000 Ft (esetenként 1.000 Ft) bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A jelen ügyben érintett jogsértések vonatkozásában ugyan nem állnak fent az ismételtség megállapításának feltételei, azonban a jogsértések súlyára, valamint az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés második alkalommal történt megsértésére és a fokozatosság elvére tekintettel kizárt a felhívás jogkövetkezményének alkalmazása.



A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül e jogsértések tekintetében is a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. 



Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok – a jogsértések súlyán túl – figyelemmel az Mttv. 187. § (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők.



Fentiekre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 9. § (5) bekezdésében, illetve az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések összesen tizennégy esetben történt megsértése miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,056 %-ának megfelelő összegű, azaz 28.000 Ft (esetenként 2.000 Ft) bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben.





C.) A Médiatanács az Mttv. 32. § (3) bekezdésében, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértését megvalósító jogsértések kapcsán megállapította, hogy azok csekély súlyúak, mivel társadalomra veszélyességük csupán kismértékű volt, továbbá a jogsértések a Médiaszolgáltatónak a Határozatban foglalt vállalásai teljesítését nem befolyásolták. A Médiatanács a fenti jogsértéseket jelen határozat meghozatalát megelőzően még nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, ezért erre, valamint azok csekély súlyára tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen esetben e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. 



A fentiekre való tekintettel a Médiatanács az Mttv. 32. § (3) bekezdésében, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdésében rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértések tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására.



A Médiatanács az Mttv. 182. § ba), bh), c) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel.



A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, az Mttv. 163. § (1) és (3) bekezdésén, valamint 164. §-án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdése tartalmazza.





Budapest, 2013. október 16.					A Médiatanács nevében
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I. számú melléklet a Médiatanács 1518/2013. (X.16.) számú határozatához





A hatósági ellenőrzés megállapításai



A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. június 26 – július 2. között közvetített műsorhetére vonatkozó vizsgálat során a Médiatanács megállapította a Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóként elismerő 1998/2011. (XII. 20.) számú médiatanácsi határozat r) és t) pontjában, valamint az Mttv. 9. § (5) bekezdésében, illetve az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában, továbbá az Mttv. 32. § (3) bekezdésében, és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértését.





A.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a közszolgálati műsorszámok időtartamára vonatkozó napi és heti vállalását, valamint a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását.



A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:



		

		

		június 

26.

		június 27.

		június 28.

		június 

29.

		június 

30.

		július

 1.

		július

 2.

		Összesen

(óra)

		Vállalás



		

		Időtartam/arány 

(percre kerekítve)

		szerda

		csütörtök

		péntek

		szombat

		vasárnap

		hétfő

		kedd

		(%)

		nap

		hét



		1.

		Műsoridő

		1440

		1440

		1440

		1440

		1440

		1440

		1440

		10080

		1440

		10080



		

		Szerkesztett műsor időtartama

		679

		501

		557

		977

		975

		642

		672

		-

		-

		-



		2.

		Képújság időtartama

		761

		939

		883

		463

		465

		798

		768

		-

		1200

		-



		

		1 roll ismétlődésének száma

		5

		7

		6

		3

		3

		6

		5

		-

		-

		-



		

		Egységnyi képújság közszolgálati tartalmának időtartama (perc:mp) 

		109

		109

		109

		109

		109

		109

		109

		-

		-

		-



		

		Közszolgálati tartalom időtartama a képújságban

		545

		763

		654

		327

		327

		654

		545

		-

		-

		-



		

		Közszolgálati tartalom időtartama a szerkesztett műsorban

		552

		379

		523

		783

		769

		577

		589

		-

		-

		-



		3.

		Közszolgálati tartalom időtartama

		1097

		1142

		1177

		1110

		1096

		1231

		1134

		7987

		1200

		8400



		

		Közszolgálati tartalom aránya 

		76%

		79,3%

		81,7%

		77%

		76%

		85,4%

		78,7%

		79,2%

		83%

		83%



		4.

		Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő tartalom időtartama

		784

		824

		946

		1104

		960

		1007

		824

		6449

		120

		 600



		

		Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő tartalom aránya

		54,4%

		57,2%

		65,7%

		76,6%

		66,6%

		70%

		57,2%

		64%

		8,3%

		6%



		5.

		Napi rendszeres híradás

		0

		0

		15

		12

		48

		30

		45

		

		60

		-



		6.

		Saját gyártású, elsőként bemutatott, képújság nélkül számított műsorok időtartama

		16:56:04

		7 óra

/hét

















B.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a határozatban részletezettek szerint megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést a 2013. június 27-én közreadott E7 című műsorszámban.



A Nagyvillám Étteremről készült külső felvétel:







Kép az étterem társtulajdonosával folytatott beszélgetés alatt: 







Az étterem belső terének bemutatása: 





Budapest, 2013. október 16.



A Médiatanács nevében





							     



	 dr. Karas Monika

	 elnök



						     

         



        Dr. Koltay András         	         

hitelesítő tag

















































II. számú melléklet a Médiatanács 1518/2013. (X.16.) számú határozatához





A 2013. június 26 – július 2. közötti műsor részletező táblázata





A.) Szerkesztett műsor és képújság együtt



Régió Televízió Esztergom

		2013. 6. 26.

		képújság

		00:00:00

		08:59:32

		08:59:32

		 



		2013. 6. 26.

		Főcím

		08:59:32

		09:00:02

		00:00:30

		 



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		09:00:02

		09:00:11

		00:00:09

		 



		2013. 6. 26.

		Könyvtári beszélgetések (Tóth Vencel atya előadása a Szentföldről)

		09:00:11

		10:00:55

		01:00:44

		helyi vallási



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		10:00:55

		10:01:05

		00:00:10

		 



		2013. 6. 26.

		Gerje - Kisvízfolyások mentén (dokumentumfilm Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gerje-patak élővilágát mutatja be)

		10:01:05

		10:31:20

		00:30:15

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		10:31:20

		10:31:37

		00:00:17

		 



		2013. 6. 26.

		A világ legerősebb emberei (2012-es esztergomi verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		10:31:37

		10:57:54

		00:26:17

		információs



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		10:57:54

		10:58:11

		00:00:17

		 



		2013. 6. 26.

		A világ legerősebb emberei (2012-es várpalotai verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		10:58:11

		11:42:56

		00:44:45

		információs



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		11:42:56

		11:43:04

		00:00:08

		 



		2013. 6. 26.

		A világ legerősebb emberei (2012-es szlovákiai udvardi verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		11:43:04

		12:07:51

		00:24:47

		információs



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		12:07:51

		12:08:00

		00:00:09

		 



		2013. 6. 26.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Nagy Zsuzsanna pedagógus, mozgásterapeuta, szociológussal)

		12:08:00

		12:46:18

		00:38:18

		helyi közéleti



		2013. 6. 26.

		reklám

		12:46:18

		12:49:52

		00:03:34

		 



		2013. 6. 26.

		Főcím

		12:49:52

		12:50:22

		00:00:30

		 



		2013. 6. 26.

		műsorajánló

		12:50:22

		12:52:58

		00:02:36

		 



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		12:52:58

		12:53:16

		00:00:18

		 



		2013. 6. 26.

		A világ legerősebb emberei (2012-es ausztráliai verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		12:53:16

		13:31:03

		00:37:47

		információs



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		13:31:03

		13:31:20

		00:00:17

		 



		2013. 6. 26.

		A világ legerősebb emberei (2012-es szlovákiai udvardi verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		13:31:20

		13:56:07

		00:24:47

		információs



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		13:56:07

		13:56:16

		00:00:09

		 



		2013. 6. 26.

		Mozipercek (Turbó, A Föld után, Tűzgyűrű, Az acélember, Transz, Halálos iramban 6, Gru 2, Z világháború, Sötétségben-Star Trek, R.P.D.-Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei)

		13:56:16

		14:21:41

		00:25:25

		filmelőzetes 



		2013. 6. 26.

		képújság

		14:21:41

		14:58:06

		00:36:25

		 



		2013. 6. 26.

		Főcím

		14:58:06

		14:58:35

		00:00:29

		 



		2013. 6. 26.

		reklám

		14:58:35

		15:00:03

		00:01:28

		 



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		15:00:03

		15:00:12

		00:00:09

		 



		2013. 6. 26.

		Könyvtári beszélgetések (Gauri Shankar Gupta, India magyarországi nagykövete Ember, környezet és fejlődés címmel tartott előadása)

		15:00:12

		16:09:25

		01:09:13

		helyi közéleti



		2013. 6. 26.

		Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje)

		16:09:25

		16:15:05

		00:05:40

		közérdekű információ



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		16:15:05

		16:15:23

		00:00:18

		 



		2013. 6. 26.

		Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből - 15. rész Az autópályák története (ismeretterjesztő film, 2008)

		16:15:23

		16:42:02

		00:26:39

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		16:42:02

		16:42:18

		00:00:16

		 



		2013. 6. 26.

		Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből - 1. rész A kezdetek (ismeretterjesztő film, 2007)

		16:42:18

		17:07:53

		00:25:35

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		17:07:53

		17:08:04

		00:00:11

		 



		2013. 6. 26.

		Hortobágy (ismeretterjesztő film, élő- és növényvilág, kultúra, 2006)

		17:08:04

		17:59:54

		00:51:50

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 26.

		Főcím

		17:59:54

		18:00:25

		00:00:31

		 



		2013. 6. 26.

		képújság

		18:00:25

		18:59:19

		00:58:54

		 



		2013. 6. 26.

		Főcím

		18:59:19

		18:59:49

		00:00:30

		 



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		18:59:49

		18:59:58

		00:00:09

		 



		2013. 6. 26.

		E7 - magazinműsor (esztergomi Aquasziget egészségügyi kezeléseinek bemutatása, 2009)

		18:59:58

		19:11:42

		00:11:44

		helyi egészségügyi



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		19:11:42

		19:11:51

		00:00:09

		 



		2013. 6. 26.

		E7 - magazinműsor (nincstelenek élete - szerencsétlen sorsú emberek vallanak sorsukról, 2009)

		19:11:51

		19:24:09

		00:12:18

		helyi információs, hátrányos helyzetűek



		2013. 6. 26.

		műsorajánló

		19:24:09

		19:24:49

		00:00:40

		 



		2013. 6. 26.

		Főcím

		19:24:49

		19:25:18

		00:00:29

		 



		2013. 6. 26.

		Egyházi kincseink - vallási magazin (felújított nyergesújfalui templom története, 2010)

		19:25:18

		19:35:05

		00:09:47

		helyi vallási



		2013. 6. 26.

		Főcím

		19:35:05

		19:35:35

		00:00:30

		 



		2013. 6. 26.

		Egyházi kincseink - vallási magazin (dorogi Szent Borbála templom története, 2010)

		19:35:35

		19:44:13

		00:08:38

		helyi vallási



		2013. 6. 26.

		Főcím

		19:44:13

		19:44:43

		00:00:30

		 



		2013. 6. 26.

		12-es klasszifikáció

		19:44:43

		19:45:01

		00:00:18

		 



		2013. 6. 26.

		A világ legerősebb emberei (2012-es londoni verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		19:45:01

		20:28:29

		00:43:28

		információs



		2013. 6. 26.

		reklám

		20:28:29

		20:29:57

		00:01:28

		 



		2013. 6. 26.

		16-es klasszifikáció

		20:29:57

		20:30:12

		00:00:15

		 



		2013. 6. 26.

		Lovasok a viharban (amerikai western, 1995)

		20:30:12

		21:53:21

		01:23:09

		 



		2013. 6. 26.

		Főcím

		21:53:21

		21:53:51

		00:00:30

		 



		2013. 6. 26.

		képújság

		21:53:51

		00:00:00

		02:06:09

		 



		2013. 6. 27.

		Főcím

		00:00:00

		00:00:29

		00:00:29

		 



		2013. 6. 27.

		képújság

		00:00:29

		09:12:42

		09:12:13

		 



		2013. 6. 27.

		Főcím

		09:12:42

		09:13:12

		00:00:30

		 



		2013. 6. 27.

		Ma történt (Oszter Alexandra színművész, képzőművész kiállításának megnyitója a Zsinagógában)

		09:13:12

		09:20:33

		00:07:21

		helyi közéleti, kulturális



		2013. 6. 27.

		Főcím

		09:20:33

		09:21:03

		00:00:30

		 



		2013. 6. 27.

		Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék)

		09:21:03

		09:25:56

		00:04:53

		közérdekű információ



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		09:25:56

		09:26:05

		00:00:09

		 



		2013. 6. 27.

		E7 - magazinműsor (keleti kezelés az esztergomi élményfürdőben; helyi vállalkozások tanácsai, ajánlatai esküvőre készülőknek, 2009)

		09:26:05

		09:44:02

		00:17:57

		helyi információs



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		09:44:02

		09:44:11

		00:00:09

		 



		2013. 6. 27.

		E7 - magazinműsor (Országos Meteorológia Szolgálat munkájának, berendezéseinek bemutatása, 2009)

		09:44:11

		09:58:17

		00:14:06

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		Főcím

		09:58:17

		09:58:46

		00:00:29

		 



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		09:58:46

		09:59:00

		00:00:14

		 



		2013. 6. 27.

		Zagyva - 1. rész Nógrád (ismeretterjesztő film, a Zagyva-folyó élővilágát és környezetét mutatja be a film, az eredettől a torkolatig, 2002)

		09:59:00

		10:33:02

		00:34:02

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		10:33:02

		10:33:27

		00:00:25

		 



		2013. 6. 27.

		Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből - 11. rész A repülés kezdetei (ismeretterjesztő film, 2008)

		10:33:27

		11:01:43

		00:28:16

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		Főcím

		11:01:43

		11:02:13

		00:00:30

		 



		2013. 6. 27.

		Egyházi kincseink - vallási magazin (táti templom bemutatása, 2010)

		11:02:13

		11:09:28

		00:07:15

		helyi vallási



		2013. 6. 27.

		Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár elkerülhető)

		11:09:28

		11:10:23

		00:00:55

		közérdekű információ



		2013. 6. 27.

		képújság

		11:10:23

		12:19:57

		01:09:34

		 



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		12:19:57

		12:20:06

		00:00:09

		 



		2013. 6. 27.

		Mozipercek (Turbó, A Föld után, Tűzgyűrű, Az acélember, Transz, Halálos iramban 6, Gru 2, Z világháború, Sötétségben-Star Trek, R.P.D.-Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei)

		12:20:06

		12:45:31

		00:25:25

		filmelőzetes 



		2013. 6. 27.

		Főcím

		12:45:31

		12:46:01

		00:00:30

		 



		2013. 6. 27.

		képújság

		12:46:01

		14:29:47

		01:43:46

		 



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		14:29:47

		14:29:56

		00:00:09

		 



		2013. 6. 27.

		A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012)

		14:29:56

		14:52:57

		00:23:01

		egészségügyi



		2013. 6. 27.

		Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje)

		14:52:57

		14:58:37

		00:05:40

		közérdekű információ



		2013. 6. 27.

		reklám

		14:58:37

		15:00:19

		00:01:42

		 



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		15:00:19

		15:00:28

		00:00:09

		 



		2013. 6. 27.

		E7 - magazinműsor (Esküvő kiállítás a Budapest Sportarénában, 2010)

		15:00:28

		15:10:36

		00:10:08

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		15:10:36

		15:10:45

		00:00:09

		 



		2013. 6. 27.

		E7 - magazinműsor (Nemzetközi Cirkusz Fesztivál a Fővárosi Nagycirkuszban, 2010)

		15:10:45

		15:27:11

		00:16:26

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		15:27:11

		15:27:32

		00:00:21

		 



		2013. 6. 27.

		Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből - 5. rész Vasutat százat, ezeret! (ismeretterjesztő film, 2008)

		15:27:32

		15:56:55

		00:29:23

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		Főcím

		15:56:55

		15:57:25

		00:00:30

		 



		2013. 6. 27.

		Egyházi kincseink - vallási magazin (Esztergomi Bazilika bemutatása, 2010)

		15:57:25

		16:08:14

		00:10:49

		helyi vallási



		2013. 6. 27.

		Főcím

		16:08:14

		16:08:44

		00:00:30

		 



		2013. 6. 27.

		műsorajánló

		16:08:44

		16:10:50

		00:02:06

		 



		2013. 6. 27.

		Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék)

		16:10:50

		16:15:43

		00:04:53

		közérdekű információ



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		16:15:43

		16:15:57

		00:00:14

		 



		2013. 6. 27.

		Zagyva - 1. rész Nógrád (ismeretterjesztő film, a Zagyva-folyó élővilágát és környezetét mutatja be a film, az eredettől a torkolatig, 2002)

		16:15:57

		16:50:00

		00:34:03

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		16:50:00

		16:50:29

		00:00:29

		 



		2013. 6. 27.

		A fővadász - Zilai János portréja (dokumentumfilm, a Gemenci Erdő fővadászának bemutatása, 2002)

		16:50:29

		17:40:22

		00:49:53

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		képújság

		17:40:22

		18:59:32

		01:19:10

		 



		2013. 6. 27.

		Főcím

		18:59:32

		19:00:02

		00:00:30

		 



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		19:00:02

		19:00:12

		00:00:10

		 



		2013. 6. 27.

		Kotya útja (ismeretterjesztő film, ukrán falucska ketrecében tartott barnamedve Magyarországra szállításáról, 2002)

		19:00:12

		19:26:11

		00:25:59

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		Főcím

		19:26:11

		19:26:42

		00:00:31

		 



		2013. 6. 27.

		Barangoló (Dömös földrajza, történelme, 2010)

		19:26:42

		19:44:53

		00:18:11

		helyi ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		19:44:53

		19:45:03

		00:00:10

		 



		2013. 6. 27.

		Mozipercek (Turbó, A Föld után, Tűzgyűrű, Az acélember, Transz, Halálos iramban 6, Gru 2, Z világháború, Sötétségben-Star Trek, R.P.D.-Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei)

		19:45:03

		20:10:29

		00:25:26

		filmelőzetes 



		2013. 6. 27.

		képújság

		20:10:29

		20:28:10

		00:17:41

		 



		2013. 6. 27.

		reklám

		20:28:10

		20:29:06

		00:00:56

		 



		2013. 6. 27.

		Főcím

		20:29:06

		20:29:36

		00:00:30

		 



		2013. 6. 27.

		12-es klasszifikáció

		20:29:36

		20:29:52

		00:00:16

		 



		2013. 6. 27.

		Trópusi őserdők (amerikai ismeretterjesztő film, a Föld tüdejének nevezett trópusi esőerdők kialakulását, sokszínűségét élővilágát mutatja be, 1992)

		20:29:52

		21:06:34

		00:36:42

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 27.

		(fekete képernyő)

		21:06:34

		21:10:16

		00:03:42

		 



		2013. 6. 27.

		16-es klasszifikáció

		21:10:16

		21:10:27

		00:00:11

		 



		2013. 6. 27.

		Szemben az igazságszolgáltatással (amerikai filmdráma, 1995)

		21:10:27

		22:43:14

		01:32:47

		 



		2013. 6. 27.

		képújság

		22:43:14

		00:00:00

		01:16:46

		 



		2013. 6. 28.

		képújság

		00:00:00

		09:59:51

		09:59:51

		 



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		09:59:51

		10:00:04

		00:00:13

		 



		2013. 6. 28.

		Egy cseppnyi Magyarország - A Vértes (ismeretterjesztő film, Történelmi, gazdasági és művelődéstörténeti áttekintés, 2003)

		10:00:04

		10:51:30

		00:51:26

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 28.

		Főcím

		10:51:30

		10:52:10

		00:00:40

		 



		2013. 6. 28.

		képújság

		10:52:10

		12:00:00

		01:07:50

		 



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		12:00:00

		12:00:17

		00:00:17

		 



		2013. 6. 28.

		A világ legerősebb emberei (2012-es kanadai verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		12:00:17

		12:42:44

		00:42:27

		információs



		2013. 6. 28.

		reklám

		12:42:44

		12:44:56

		00:02:12

		 



		2013. 6. 28.

		képújság

		12:44:56

		13:02:34

		00:17:38

		 



		2013. 6. 28.

		műsorajánló

		13:02:34

		13:04:40

		00:02:06

		 



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		13:04:40

		13:04:49

		00:00:09

		 



		2013. 6. 28.

		Kotya útja (ismeretterjesztő film, ukrán falucska ketrecében tartott barnamedve Magyarországra szállításáról, 2002)

		13:04:49

		13:30:54

		00:26:05

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		13:30:54

		13:31:13

		00:00:19

		 



		2013. 6. 28.

		A világ legerősebb emberei (2012-es szlovákiai udvardi verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		13:31:13

		13:55:59

		00:24:46

		információs



		2013. 6. 28.

		képújság

		13:55:59

		14:29:51

		00:33:52

		 



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		14:29:51

		14:30:00

		00:00:09

		 



		2013. 6. 28.

		A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012)

		14:30:00

		14:53:26

		00:23:26

		egészségügyi



		2013. 6. 28.

		Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje)

		14:53:26

		14:59:07

		00:05:41

		közérdekű információ



		2013. 6. 28.

		Főcím

		14:59:07

		14:59:37

		00:00:30

		 



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		14:59:37

		14:59:54

		00:00:17

		 



		2013. 6. 28.

		A világ legerősebb emberei (2012-es esztergomi verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		14:59:54

		15:26:11

		00:26:17

		információs



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		15:26:11

		15:26:20

		00:00:09

		 



		2013. 6. 28.

		Teadélutánok Greguss Pállal (portréfilm, Greguss Pál professzor munkássága, találmányai, 2002)

		15:26:20

		15:52:02

		00:25:42

		ismeretterjesztő, közéleti



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		15:52:02

		15:52:17

		00:00:15

		 



		2013. 6. 28.

		Mozipercek (Turbó, A Föld után, Az acélember, Transz, Halálos iramban 6, Gru 2, Z világháború, Sötétségben-Star Trek c. mozifilmek előzetesei)

		15:52:17

		16:14:52

		00:22:35

		filmelőzetes 



		2013. 6. 28.

		képújság

		16:14:52

		18:59:30

		02:44:38

		 



		2013. 6. 28.

		Főcím

		18:59:30

		19:00:00

		00:00:30

		 



		2013. 6. 28.

		Híradó (2013. 06. 28.)

		19:00:00

		19:15:15

		00:15:15

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 6. 28.

		előzetes

		19:00:00

		 

		 

		 



		2013. 6. 28.

		Fesztivál Sziget programsorozat Esztergomban

		19:01:05

		 

		 

		 



		2013. 6. 28.

		120 diák nyári foglalkoztatását biztosítja a kormány az esztergomi járás területén

		19:02:48

		 

		 

		 



		2013. 6. 28.

		Kövér László avatta fel a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét Táton

		19:04:45

		 

		 

		 



		2013. 6. 28.

		Sikeres érettségi vizsgát tettek a roma program résztvevői

		19:05:51

		 

		 

		 



		2013. 6. 28.

		Fekete Madonna zarándok út a lengyelországi zarándok helyre

		19:07:41

		 

		 

		 



		2013. 6. 28.

		A „legédesebb” képek a Prímás Pincében kiállítás

		19:10:23

		 

		 

		 



		2013. 6. 28.

		A honvédség végzi az árvíz után fertőtlenítéssel

		19:11:27

		 

		 

		 



		2013. 6. 28.

		Nyári váci programok

		19:12:16

		 

		 

		 



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		19:15:15

		19:15:24

		00:00:09

		 



		2013. 6. 28.

		Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a dunai árvízről)

		19:15:24

		19:32:08

		00:16:44

		helyi információs, helyi közéleti



		2013. 6. 28.

		reklám

		19:32:08

		19:34:20

		00:02:12

		 



		2013. 6. 28.

		Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék)

		19:34:20

		19:39:11

		00:04:51

		közérdekű információ



		2013. 6. 28.

		12-es klasszifikáció

		19:39:11

		19:39:21

		00:00:10

		 



		2013. 6. 28.

		Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20.

		19:39:21

		00:00:00

		04:20:39

		helyi közéleti



		2013. 6. 29.

		előző nap folyt. - Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20.

		00:00:00

		00:59:15

		00:59:15

		helyi közéleti



		2013. 6. 29.

		képújság

		00:59:15

		08:30:09

		07:30:54

		 



		2013. 6. 29.

		12-es klasszifikáció

		08:30:09

		08:30:18

		00:00:09

		 



		2013. 6. 29.

		Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20.

		08:30:18

		13:50:11

		05:19:53

		helyi közéleti



		2013. 6. 29.

		Főcím

		13:50:11

		13:50:41

		00:00:30

		 



		2013. 6. 29.

		Egyházi kincseink - vallási magazin (esztergomi Belvárosi templom és plébánia története, 2010)

		13:50:41

		13:59:18

		00:08:37

		helyi vallási



		2013. 6. 29.

		Főcím

		13:59:18

		13:59:48

		00:00:30

		 



		2013. 6. 29.

		Egyházi kincseink - vallási magazin (esztergomi Ferences templom története, 2010)

		13:59:48

		14:10:46

		00:10:58

		helyi vallási



		2013. 6. 29.

		Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék)

		14:10:46

		14:15:45

		00:04:59

		közérdekű információ



		2013. 6. 29.

		Egyházi kincseink - vallási magazin (esztergomi Szentgyörgy templom története, 2010)

		14:15:45

		14:26:01

		00:10:16

		helyi vallási



		2013. 6. 29.

		Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár elkerülhető)

		14:26:01

		14:26:57

		00:00:56

		közérdekű információ



		2013. 6. 29.

		műsorajánló

		14:26:57

		14:28:40

		00:01:43

		 



		2013. 6. 29.

		reklám

		14:28:40

		14:30:08

		00:01:28

		 



		2013. 6. 29.

		12-es klasszifikáció

		14:30:08

		14:30:18

		00:00:10

		 



		2013. 6. 29.

		Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20.

		14:30:18

		19:50:11

		05:19:53

		helyi közéleti



		2013. 6. 29.

		12-es klasszifikáció

		19:50:11

		19:50:21

		00:00:10

		 



		2013. 6. 29.

		Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a dunai árvízről)

		19:50:21

		20:07:04

		00:16:43

		helyi információs, helyi közéleti



		2013. 6. 29.

		12-es klasszifikáció

		20:07:04

		20:07:14

		00:00:10

		 



		2013. 6. 29.

		A kémek visszatérnek (amerikai akció-vígjáték, 1994)

		20:07:14

		21:39:44

		01:32:30

		 



		2013. 6. 29.

		16-es klasszifikáció

		21:39:44

		21:39:56

		00:00:12

		 



		2013. 6. 29.

		Az Alcatraz foglyai (amerikai akciófilm, 1987)

		21:39:56

		23:14:53

		01:34:57

		 



		2013. 6. 29.

		Régió Televízió Esztergom (Wish)

		23:14:53

		23:14:58

		00:00:05

		 



		2013. 6. 29.

		Híradó (2013. 06. 29.)

		23:14:58

		23:27:04

		00:12:06

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 6. 29.

		előzetes

		23:14:58

		 

		 

		 



		2013. 6. 29.

		Gőzerővel folynak az árvízi helyreállítási munkálatok

		23:15:58

		 

		 

		 



		2013. 6. 29.

		Visszatérhettek lakóhelyükre a Prímás sziget lakói

		23:17:42

		 

		 

		 



		2013. 6. 29.

		Dunabogdányban több tucat házat statikussal vizsgálnak

		23:19:29

		 

		 

		 



		2013. 6. 29.

		Jönnek az online pénztárgépek - fórum a helyi vállalkozóknak

		23:21:51

		 

		 

		 



		2013. 6. 29.

		Együttműködés védett területek kezeléséről

		23:23:21

		 

		 

		 



		2013. 6. 29.

		Átadták a két új határkikötőt Lábatlan és Karva településeken

		23:24:11

		 

		 

		 



		2013. 6. 29.

		Nyárnyitó zenei fesztivál Esztergomban

		23:25:40

		 

		 

		 



		2013. 6. 29.

		12-es klasszifikáció

		23:27:04

		23:27:13

		00:00:09

		 



		2013. 6. 29.

		Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt)

		23:27:13

		23:47:24

		00:20:11

		helyi információs



		2013. 6. 29.

		Főcím

		23:47:24

		23:47:54

		00:00:30

		 



		2013. 6. 29.

		képújság

		23:47:54

		00:00:00

		00:12:06

		 



		2013. 6. 30.

		képújság

		00:00:00

		06:40:11

		06:40:11

		 



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		06:40:11

		06:40:20

		00:00:09

		 



		2013. 6. 30.

		Képviselő-testületi ülés 2013. 06. 20.

		06:40:20

		12:00:13

		05:19:53

		helyi közéleti



		2013. 6. 30.

		Régió Televízió Esztergom (Wish)

		12:00:13

		12:00:18

		00:00:05

		 



		2013. 6. 30.

		Híradó (2013. 06. 30.)

		12:00:18

		12:18:29

		00:18:11

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 6. 30.

		előzetes

		12:00:18

		 

		 

		 



		2013. 6. 30.

		Lezárták a Tabán hidat

		12:01:16

		 

		 

		 



		2013. 6. 30.

		Az egész Dunakanyarban teljesé készültség volt érvényben a Duna áradása miatt

		12:02:58

		 

		 

		 



		2013. 6. 30.

		Pilóta nélküli repülő is segített a védekezésben

		12:06:51

		 

		 

		 



		2013. 6. 30.

		Történelmi rekordok

		12:09:18

		 

		 

		 



		2013. 6. 30.

		Kemény védekezés volt Visegrádon

		12:11:18

		 

		 

		 



		2013. 6. 30.

		Több száz székely érkezett segíteni

		12:13:16

		 

		 

		 



		2013. 6. 30.

		Egy török sofőr a vízbe hajtott Dömösnél

		12:14:26

		 

		 

		 



		2013. 6. 30.

		Az apadás is okozott nehézségeket

		12:15:53

		 

		 

		 



		2013. 6. 30.

		reklám

		12:18:29

		12:20:11

		00:01:42

		 



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		12:20:11

		12:20:19

		00:00:08

		 



		2013. 6. 30.

		Könyvtári beszélgetések (Tóth Vencel atya előadása a Szentföldről)

		12:20:19

		13:21:03

		01:00:44

		helyi vallási



		2013. 6. 30.

		reklám

		13:21:03

		13:22:44

		00:01:41

		 



		2013. 6. 30.

		Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár elkerülhető)

		13:22:44

		13:23:40

		00:00:56

		közérdekű információ



		2013. 6. 30.

		műsorajánló

		13:23:40

		13:24:53

		00:01:13

		 



		2013. 6. 30.

		Főcím

		13:24:53

		13:25:22

		00:00:29

		 



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		13:25:22

		13:25:31

		00:00:09

		 



		2013. 6. 30.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a Magyar Egység Mozgalom vezetőjével)

		13:25:31

		14:13:39

		00:48:08

		helyi közéleti



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		14:13:39

		14:13:48

		00:00:09

		 



		2013. 6. 30.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Bagdi Kata divattervezővel)

		14:13:48

		14:50:17

		00:36:29

		helyi közéleti



		2013. 6. 30.

		Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje)

		14:50:17

		14:55:58

		00:05:41

		közérdekű információ



		2013. 6. 30.

		reklám

		14:55:58

		14:58:09

		00:02:11

		 



		2013. 6. 30.

		műsorajánló

		14:58:09

		15:00:15

		00:02:06

		 



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		15:00:15

		15:00:33

		00:00:18

		 



		2013. 6. 30.

		A világ legerősebb emberei (2012-es szlovákiai udvardi verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		15:00:33

		15:25:19

		00:24:46

		információs



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		15:25:19

		15:25:28

		00:00:09

		 



		2013. 6. 30.

		Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt)

		15:25:28

		15:45:40

		00:20:12

		helyi információs



		2013. 6. 30.

		Főcím

		15:45:40

		15:46:10

		00:00:30

		 



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		15:46:10

		15:46:24

		00:00:14

		 



		2013. 6. 30.

		Zagyva - 1. rész Nógrád (ismeretterjesztő film, a Zagyva-folyó élővilágát és környezetét mutatja be a film, az eredettől a torkolatig, 2002)

		15:46:24

		16:20:24

		00:34:00

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		16:20:24

		16:20:55

		00:00:31

		 



		2013. 6. 30.

		Trópusi őserdők (amerikai ismeretterjesztő film, a Föld tüdejének nevezett trópusi esőerdők kialakulását, sokszínűségét élővilágát mutatja be, 1992)

		16:20:55

		16:57:39

		00:36:44

		ismeretterjesztő



		2013. 6. 30.

		(fekete képernyő)

		16:57:39

		17:01:18

		00:03:39

		 



		2013. 6. 30.

		Főcím

		17:01:18

		17:01:48

		00:00:30

		 



		2013. 6. 30.

		Egyházi kincseink - vallási magazin (a pilismaróti katolikus templom bemutatása, 2010)

		17:01:48

		17:10:29

		00:08:41

		helyi vallási



		2013. 6. 30.

		Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék)

		17:10:29

		17:15:22

		00:04:53

		közérdekű információ



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		17:15:22

		17:15:32

		00:00:10

		 



		2013. 6. 30.

		Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a dunai árvízről)

		17:15:32

		17:32:15

		00:16:43

		helyi információs, helyi közéleti



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		17:32:15

		17:32:24

		00:00:09

		 



		2013. 6. 30.

		Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt)

		17:32:24

		17:52:36

		00:20:12

		helyi információs



		2013. 6. 30.

		Főcím

		17:52:36

		17:53:06

		00:00:30

		 



		2013. 6. 30.

		műsorajánló

		17:53:06

		17:54:41

		00:01:35

		 



		2013. 6. 30.

		képújság

		17:54:41

		19:00:13

		01:05:32

		 



		2013. 6. 30.

		Híradó (2013. 06. 28.)

		19:00:13

		19:15:29

		00:15:16

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		19:15:29

		19:15:38

		00:00:09

		 



		2013. 6. 30.

		Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a dunai árvízről)

		19:15:38

		19:32:22

		00:16:44

		helyi információs, helyi közéleti



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		19:32:22

		19:32:31

		00:00:09

		 



		2013. 6. 30.

		Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt)

		19:32:31

		19:52:42

		00:20:11

		helyi információs



		2013. 6. 30.

		reklám

		19:52:42

		19:55:48

		00:03:06

		 



		2013. 6. 30.

		Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje)

		19:55:48

		20:01:29

		00:05:41

		közérdekű információ



		2013. 6. 30.

		műsorajánló

		20:01:29

		20:03:59

		00:02:30

		 



		2013. 6. 30.

		Főcím

		20:03:59

		20:04:29

		00:00:30

		 



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		20:04:29

		20:04:40

		00:00:11

		 



		2013. 6. 30.

		Tökös ötös (amerikai vígjáték, 1990)

		20:04:40

		21:39:09

		01:34:29

		 



		2013. 6. 30.

		16-es klasszifikáció

		21:39:09

		21:39:24

		00:00:15

		 



		2013. 6. 30.

		Lovasok a viharban (amerikai western, 1995)

		21:39:24

		23:02:33

		01:23:09

		 



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		23:02:33

		23:02:42

		00:00:09

		 



		2013. 6. 30.

		Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a dunai árvízről)

		23:02:42

		23:19:26

		00:16:44

		helyi információs, helyi közéleti



		2013. 6. 30.

		műsorajánló

		23:19:26

		23:21:05

		00:01:39

		 



		2013. 6. 30.

		Híradó (2013. 06. 28.)

		23:21:05

		23:36:20

		00:15:15

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 6. 30.

		12-es klasszifikáció

		23:36:20

		23:36:29

		00:00:09

		 



		2013. 6. 30.

		A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012)

		23:36:29

		00:00:00

		00:23:31

		egészségügyi



		2013. 7. 1.

		képújság

		00:00:00

		08:59:37

		08:59:37

		 



		2013. 7. 1.

		Főcím

		08:59:37

		09:00:07

		00:00:30

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		09:00:07

		09:00:23

		00:00:16

		 



		2013. 7. 1.

		Ellobbanó mécsvilág (dokumentumfilm, alföldi tanyasi iskolákról, 2001)

		09:00:23

		09:52:22

		00:51:59

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		09:52:22

		09:52:41

		00:00:19

		 



		2013. 7. 1.

		Gerje - Kisvízfolyások mentén (dokumentumfilm Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gerje-patak élővilágát mutatja be)

		09:52:41

		10:23:01

		00:30:20

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 1.

		(fekete képernyő)

		10:23:01

		10:23:23

		00:00:22

		 



		2013. 7. 1.

		Főcím

		10:23:23

		10:23:52

		00:00:29

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		10:23:52

		10:24:01

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2013. 05. 30.

		10:24:01

		12:10:44

		01:46:43

		helyi közéleti



		2013. 7. 1.

		Híradó (2013. 06. 28.)

		12:10:44

		12:26:00

		00:15:16

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		12:26:00

		12:26:13

		00:00:13

		 



		2013. 7. 1.

		Gerje - Kisvízfolyások mentén (dokumentumfilm Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gerje-patak élővilágát mutatja be)

		12:26:13

		12:56:33

		00:30:20

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 1.

		(fekete képernyő)

		12:56:33

		12:56:54

		00:00:21

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		12:56:54

		12:57:03

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a dunai árvízről)

		12:57:03

		13:13:47

		00:16:44

		helyi információs, helyi közéleti



		2013. 7. 1.

		képújság

		13:13:47

		14:59:42

		01:45:55

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		14:59:42

		14:59:51

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Trópusi őserdők (amerikai ismeretterjesztő film, a Föld tüdejének nevezett trópusi esőerdők kialakulását, sokszínűségét élővilágát mutatja be, 1992)

		14:59:51

		15:36:36

		00:36:45

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 1.

		Főcím

		15:36:36

		15:37:06

		00:00:30

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		15:37:06

		15:37:15

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a dunai árvízről)

		15:37:15

		15:42:57

		00:05:42

		helyi információs, helyi közéleti



		2013. 7. 1.

		Főcím

		15:42:57

		15:43:27

		00:00:30

		 



		2013. 7. 1.

		reklám

		15:43:27

		15:48:14

		00:04:47

		 



		2013. 7. 1.

		Főcím

		15:48:14

		15:48:43

		00:00:29

		 



		2013. 7. 1.

		képújság

		15:48:43

		16:59:19

		01:10:36

		 



		2013. 7. 1.

		Főcím

		16:59:19

		16:59:49

		00:00:30

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		16:59:49

		16:59:58

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012)

		16:59:58

		17:23:31

		00:23:33

		egészségügyi



		2013. 7. 1.

		Főcím

		17:23:31

		17:24:00

		00:00:29

		 



		2013. 7. 1.

		műsorajánló

		17:24:00

		17:25:05

		00:01:05

		 



		2013. 7. 1.

		Főcím

		17:25:05

		17:25:35

		00:00:30

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		17:25:35

		17:25:44

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012)

		17:25:44

		17:49:10

		00:23:26

		egészségügyi



		2013. 7. 1.

		képújság

		17:49:10

		18:59:43

		01:10:33

		 



		2013. 7. 1.

		Főcím

		18:59:43

		19:00:13

		00:00:30

		 



		2013. 7. 1.

		Híradó (2013. 06. 28.)

		19:00:13

		19:15:28

		00:15:15

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		19:15:28

		19:15:37

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a Magyar Egység Mozgalom vezetőjével)

		19:15:37

		20:03:45

		00:48:08

		helyi közéleti



		2013. 7. 1.

		Főcím

		20:03:45

		20:04:15

		00:00:30

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		20:04:15

		20:04:24

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Kotya útja (ismeretterjesztő film, ukrán falucska ketrecében tartott barnamedve Magyarországra szállításáról, 2002)

		20:04:24

		20:30:28

		00:26:04

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		20:30:28

		20:30:36

		00:00:08

		 



		2013. 7. 1.

		Háttér (új rendezvényhajója van Esztergomnak; tovább ázhatnak a kertvárosi lakosok egy kivitelezési hiba miatt)

		20:30:36

		20:50:48

		00:20:12

		helyi információs



		2013. 7. 1.

		műsorajánló

		20:50:48

		20:51:21

		00:00:33

		 



		2013. 7. 1.

		Főcím

		20:51:21

		20:51:51

		00:00:30

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		20:51:51

		20:52:00

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Háttér (beszélgetés Szenes Lajossal, tát polgármesterével a dunai árvízről)

		20:52:00

		21:08:44

		00:16:44

		helyi információs, helyi közéleti



		2013. 7. 1.

		Főcím

		21:08:44

		21:09:14

		00:00:30

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		21:09:14

		21:09:23

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a Magyar Egység Mozgalom vezetőjével)

		21:09:23

		21:57:31

		00:48:08

		helyi közéleti



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		21:57:31

		21:57:40

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Bagdi Kata divattervezővel)

		21:57:40

		22:34:09

		00:36:29

		helyi közéleti



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		22:34:09

		22:34:18

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés egy segítségre szoruló rákos kislány szüleivel)

		22:34:18

		22:58:19

		00:24:01

		helyi közéleti



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		22:58:19

		22:58:28

		00:00:09

		 



		2013. 7. 1.

		Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–Szellemzsaruk, 

		22:58:28

		23:18:57

		00:20:29

		filmelőzetes 



		2013. 7. 1.

		Főcím

		23:18:57

		23:19:14

		00:00:17

		 



		2013. 7. 1.

		12-es klasszifikáció

		23:19:14

		23:19:22

		00:00:08

		 



		2013. 7. 1.

		Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei)

		23:19:22

		23:39:51

		00:20:29

		filmelőzetes 



		2013. 7. 1.

		reklám

		23:39:51

		23:44:07

		00:04:16

		 



		2013. 7. 1.

		Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár elkerülhető)

		23:44:07

		23:46:07

		00:02:00

		közérdekű információ



		2013. 7. 1.

		műsorajánló

		23:46:07

		23:48:06

		00:01:59

		 



		2013. 7. 1.

		képújság

		23:48:06

		00:00:00

		00:11:54

		 



		2013. 7. 2.

		Főcím

		00:00:00

		00:00:24

		00:00:24

		 



		2013. 7. 2.

		képújság

		00:00:24

		08:58:57

		08:58:33

		 



		2013. 7. 2.

		reklám

		08:58:57

		08:59:53

		00:00:56

		 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		08:59:53

		09:00:02

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a Magyar Egység Mozgalom vezetőjével)

		09:00:02

		09:48:10

		00:48:08

		helyi közéleti



		2013. 7. 2.

		Főcím

		09:48:10

		09:48:40

		00:00:30

		 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		09:48:40

		09:48:49

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		A Föld legszebb tájai (amerikai ismeretterjesztő film, Madagaszkár, Tibet, Amazonas, Namíbiai, Grönland sivatag, Okavango deltavidéke, 1998)

		09:48:49

		10:27:08

		00:38:19

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 2.

		(fekete képernyő)

		10:27:08

		10:27:20

		00:00:12

		 



		2013. 7. 2.

		Főcím

		10:27:20

		10:27:50

		00:00:30

		 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		10:27:50

		10:27:58

		00:00:08

		 



		2013. 7. 2.

		A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012)

		10:27:58

		10:51:19

		00:23:21

		egészségügyi



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		10:51:19

		10:51:27

		00:00:08

		 



		2013. 7. 2.

		A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012)

		10:51:27

		11:15:11

		00:23:44

		egészségügyi



		2013. 7. 2.

		képújság

		11:15:11

		11:59:55

		00:44:44

		 



		2013. 7. 2.

		Régió Televízió Esztergom (Wish)

		11:59:55

		12:00:00

		00:00:05

		 



		2013. 7. 2.

		Híradó (2013. 06. 30.)

		12:00:00

		12:18:11

		00:18:11

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 7. 2.

		Híradó (2013. 06. 29.)

		12:18:11

		12:30:17

		00:12:06

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 7. 2.

		Híradó (2013. 06. 28.)

		12:30:17

		12:45:32

		00:15:15

		helyi hírműsor, híradás



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		12:45:32

		12:45:41

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés egy segítségre szoruló rákos kislány szüleivel)

		12:45:41

		13:09:42

		00:24:01

		helyi közéleti



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		13:09:42

		13:09:51

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Mujdrica Ferenc építész-művésszel)

		13:09:51

		13:49:38

		00:39:47

		helyi közéleti



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		13:49:38

		13:49:47

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei)

		13:49:47

		14:10:16

		00:20:29

		filmelőzetes 



		2013. 7. 2.

		reklám

		14:10:16

		14:13:09

		00:02:53

		 



		2013. 7. 2.

		műsorajánló

		14:13:09

		14:14:12

		00:01:03

		 



		2013. 7. 2.

		Főcím

		14:14:12

		14:14:42

		00:00:30

		 



		2013. 7. 2.

		képújság

		14:14:42

		14:59:09

		00:44:27

		 



		2013. 7. 2.

		Főcím

		14:59:09

		14:59:38

		00:00:29

		 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		14:59:38

		14:59:47

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		Életek és sorsok (portréműsor, beszélgetés Fitos Mónikával, a Magyar Egység Mozgalom vezetőjével)

		14:59:47

		15:47:55

		00:48:08

		helyi közéleti



		2013. 7. 2.

		Főcím

		15:47:55

		15:48:25

		00:00:30

		 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		15:48:25

		15:48:34

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		Kotya útja (ismeretterjesztő film, ukrán falucska ketrecében tartott barnamedve Magyarországra szállításáról, 2002)

		15:48:34

		16:14:36

		00:26:02

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 2.

		képújság

		16:14:36

		16:56:07

		00:41:31

		 



		2013. 7. 2.

		reklám

		16:56:07

		16:59:19

		00:03:12

		 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		16:59:19

		16:59:36

		00:00:17

		 



		2013. 7. 2.

		A világ legerősebb emberei (2012-es londoni verseny Fekete László magyar bajnok kommentálásával)

		16:59:36

		17:43:04

		00:43:28

		információs



		2013. 7. 2.

		Főcím

		17:43:04

		17:43:35

		00:00:31

		 



		2013. 7. 2.

		képújság

		17:43:35

		18:58:54

		01:15:19

		 



		2013. 7. 2.

		Főcím

		18:58:54

		18:59:24

		00:00:30

		 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		18:59:24

		18:59:33

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		Könyvtári beszélgetések (beszélgetés Erőss Zsolt hegymászóval)

		18:59:33

		20:13:00

		01:13:27

		helyi közéleti



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		20:13:00

		20:13:12

		00:00:12

		 



		2013. 7. 2.

		Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – 18. A jövő útjai (ismeretterjesztő, 2008)

		20:13:12

		20:38:57

		00:25:45

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 2.

		Főcím

		20:38:57

		20:39:28

		00:00:31

		 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		20:39:28

		20:39:42

		00:00:14

		 



		2013. 7. 2.

		Kilátás a Nagy-Kopaszról – A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet (ismeretterjesztő film, 2002)

		20:39:42

		21:31:36

		00:51:54

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		21:31:36

		21:31:57

		00:00:21

		 



		2013. 7. 2.

		Gerje - Kisvízfolyások mentén (dokumentumfilm Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gerje-patak élővilágát mutatja be)

		21:31:57

		22:02:20

		00:30:23

		ismeretterjesztő



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		22:02:20

		22:02:47

		00:00:27

		 



		2013. 7. 2.

		A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012)

		22:02:47

		22:26:42

		00:23:55

		egészségügyi



		2013. 7. 2.

		reklám

		22:26:42

		22:29:37

		00:02:55

		 



		2013. 7. 2.

		műsorajánló

		22:29:37

		22:31:20

		00:01:43

		 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		22:31:20

		22:31:29

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		A Doktor - egészségügyi show műsor (Dr. Szegő Péter doktor válaszol a jelenlévő nézők kérdéseire, 2012)

		22:31:29

		22:55:05

		00:23:36

		egészségügyi



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		22:55:05

		22:55:14

		00:00:09

		 



		2013. 7. 2.

		Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei)

		22:55:14

		23:15:43

		00:20:29

		filmelőzetes 



		2013. 7. 2.

		12-es klasszifikáció

		23:15:43

		23:15:51

		00:00:08

		 



		2013. 7. 2.

		Mozipercek (Elysium-Zárt világ, Női szervek, Turbó, Tűzgyűrű, Az elnök végveszélyben, Farkas, Gru 2, Ha/ver 2, R.I.P.D–Szellemzsaruk c. mozifilmek előzetesei)

		23:15:51

		23:36:20

		00:20:29

		filmelőzetes 



		2013. 7. 2.

		képújság

		23:36:20

		00:00:00

		00:23:40

		 











B.) Képújság 





		dátum

		cím

		kezdés

		vége

		nettó idő

		reklám/közérdekű



		2013. 6. 26.

		Szent István Strandfürdő úszótanfolyam

		00:00:30

		00:01:20

		00:00:50

		reklám



		2013. 6. 26.

		IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság

		00:01:20

		00:02:49

		00:01:29

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Szent István Strandfürdő úszótanfolyam

		00:02:49

		00:03:33

		00:00:44

		reklám



		2013. 6. 26.

		Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat

		00:03:33

		00:04:24

		00:00:51

		reklám



		2013. 6. 26.

		Használt bálás ruha

		00:04:24

		00:04:53

		00:00:29

		reklám



		2013. 6. 26.

		Társadalmi célú hirdetés (Körültekintéssel a tűzkár elkerülhető)

		00:04:53

		00:05:48

		00:00:55

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Társadalmi célú hirdetés (Magyar Termék)

		00:05:48

		00:10:41

		00:04:53

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		RTV Esztergom műsorajánló

		00:10:41

		00:32:06

		00:21:25

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Szent István Strandfürdő úszótanfolyam

		00:32:06

		00:32:55

		00:00:49

		reklám



		2013. 6. 26.

		Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel

		00:32:55

		00:33:41

		00:00:46

		reklám



		2013. 6. 26.

		IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság

		00:33:41

		00:35:11

		00:01:30

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat

		00:35:11

		00:36:02

		00:00:51

		reklám



		2013. 6. 26.

		Jurop Telekom - internet, telefon, tv

		00:36:02

		00:37:01

		00:00:59

		reklám



		2013. 6. 26.

		Fizetett politikai hirdetés - Aláírás a rezsicsökkentés mellett

		00:37:01

		00:38:10

		00:01:09

		 



		2013. 6. 26.

		Szent István Strandfürdő úszótanfolyam

		00:38:10

		00:39:00

		00:00:50

		reklám



		2013. 6. 26.

		Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel

		00:39:00

		00:39:46

		00:00:46

		reklám



		2013. 6. 26.

		IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság

		00:39:46

		00:41:15

		00:01:29

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat

		00:41:15

		00:42:06

		00:00:51

		reklám



		2013. 6. 26.

		Használt bálás ruha

		00:42:06

		00:42:35

		00:00:29

		reklám



		2013. 6. 26.

		Szent István Strandfürdő úszótanfolyam

		00:42:35

		00:43:19

		00:00:44

		reklám



		2013. 6. 26.

		Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel

		00:43:19

		00:44:04

		00:00:45

		reklám



		2013. 6. 26.

		IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság

		00:44:04

		00:45:35

		00:01:31

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat

		00:45:35

		00:46:25

		00:00:50

		reklám



		2013. 6. 26.

		Használt bálás ruha

		00:46:25

		00:46:54

		00:00:29

		reklám



		2013. 6. 26.

		RTV Esztergom műsorajánló

		00:46:54

		01:08:19

		00:21:25

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Társadalmi célú hirdetés (itthonalegjobb.hu kisfilmje)

		01:08:19

		01:14:00

		00:05:41

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Szent István Strandfürdő úszótanfolyam

		01:14:00

		01:14:50

		00:00:50

		reklám



		2013. 6. 26.

		Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel

		01:14:50

		01:15:35

		00:00:45

		reklám



		2013. 6. 26.

		IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság

		01:15:35

		01:17:05

		00:01:30

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat

		01:17:05

		01:17:55

		00:00:50

		reklám



		2013. 6. 26.

		Használt bálás ruha

		01:17:55

		01:18:24

		00:00:29

		reklám



		2013. 6. 26.

		Szent István Strandfürdő úszótanfolyam

		01:18:24

		01:19:08

		00:00:44

		reklám



		2013. 6. 26.

		Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel

		01:19:08

		01:19:54

		00:00:46

		reklám



		2013. 6. 26.

		IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság

		01:19:54

		01:21:25

		00:01:31

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat

		01:21:25

		01:22:14

		00:00:49

		reklám



		2013. 6. 26.

		Használt bálás ruha

		01:22:14

		01:22:44

		00:00:30

		reklám



		2013. 6. 26.

		RTV Esztergom műsorajánló

		01:22:44

		01:44:08

		00:21:24

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Szent István Strandfürdő úszótanfolyam

		01:44:08

		01:44:53

		00:00:45

		reklám



		2013. 6. 26.

		Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel

		01:44:53

		01:45:38

		00:00:45

		reklám



		2013. 6. 26.

		IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság

		01:45:38

		01:47:08

		00:01:30

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat

		01:47:08

		01:47:58

		00:00:50

		reklám



		2013. 6. 26.

		Használt bálás ruha

		01:47:58

		01:48:28

		00:00:30

		reklám



		2013. 6. 26.

		Szent István Strandfürdő úszótanfolyam

		01:48:28

		01:49:11

		00:00:43

		reklám



		2013. 6. 26.

		Casada - otthoni edzés vibrációs fitneszgéppel

		01:49:11

		01:49:57

		00:00:46

		reklám



		2013. 6. 26.

		IV. Csabai Lajos Középiskolás Teremfoci Bajnokság

		01:49:57

		01:51:27

		00:01:30

		közérdekű



		2013. 6. 26.

		Fedasz Dental - felnőtt és gyermek fogászat

		01:51:27

		01:52:17

		00:00:50

		reklám



		2013. 6. 26.

		Használt bálás ruha

		01:52:17

		01:52:47

		00:00:30

		reklám



		2013. 6. 26.

		Jurop Telekom - internet, telefon, tv

		01:52:47

		01:53:47

		00:01:00

		reklám



		2013. 6. 26.

		RTV Esztergom műsorajánló

		01:53:47

		02:15:10

		00:21:23

		közérdekű







Budapest, 2013. október 16.			

  



       A Médiatanács nevében



						     		      	      

 

        

		dr. Karas Monika

		         elnök



 														                        					                        											          

 									Dr. Koltay András

 									   hitelesítő tag
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