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Tisztelt Vezérigazgató úr, kedves Zsolt, 

 

2013. december 23-án késő délután – talán nem véletlenül az ünnep előtti utolsó 

pillanatokban - a TV2, a ProSiebenSat1 csoportra hivatkozva bejelentette, hogy a TV-HU1 

Kft-nek és a TV-CEE1 Kft-nek értékesítette a TV2-t is üzemeltető MTM-SBS Zrt-t. A 

közlemény szerint az országos kereskedelmi csatornát és a portfolióba tartozó három 

kábelcsatornát T,e illetve Yvonne Dederick, gazdasági igazgató közösen vettétek meg. Az 

index.hu korábbi tudósítása és személyes elmondás alapján Te a TV2 dolgozói előtt azt 

közölted, hogy Ti nem rendelkeztetek az ügylet megkötéséhez szükséges tőkével, a vevők 

valójában magyar magánszemélyek, illetve cégek. 

A TV2 a magyar nyilvánosság jelentős véleményformáló erővel rendelkező szereplője, 

műsorait szinte valamennyi televízióval rendelkező magyar polgár nézi, országos 

hozzáférhetőségét az ingyenes digitalis műsorszolgáltatásban a szabályozás is kötelezővé 

teszi. Így a nyilvánosságnak joga van ismerni a társaság valós tulajdonosait. 

A TV2 a magyarországi médiapiac jelentős szereplője, így tulajdonosainak esetleges egyéb 

médiapiaci érdekeltségei felvethetik a piaci verseny korlátozásának lehetőségét is. Ezért a 

valós tulajdonosok személyének megismerése közérdek, a piaci verseny esetleges jogellenes 

korlátozása megakadályozását is szolgálja. 

A Médiatanács 2011-ben az 1326/2011. (X. 5.) sz. határozatával az Mttv. 70. § (7) bekezdése 

alapján folytatott hatósági eljárásában az MTM-SBS Televízió Zrt-t jelentős befolyásoló 

erővel rendelkező (JBE) médiaszolgáltatóként azonosította, mely határozat továbbra is 

érvényes. Így a tulajdonosok kilétének nyilvánossága jogszabályi kötelezettség is. 

Ezért tisztelettel kérlek, hogy a lehető legrövidebb időn belül ismertesd meg a 

nyilvánossággal a valódi tulajdonosok kilétét, illetve az adás-vétel egyéb részleteit. 

Hasonképpen kérjük tájékoztass, hogy Neked ill. Yvonne Dederick asszonynak mekorra 

tulajdonrésze van a valós tulajdonosok között és ennek ellenértéke pontosan milyen forrásból 



 
állt rendelkezésre. Kérjük tájékoztatásodat arról is, hogy nem jelentett-e összeférhetetlenséget 

a tranzakció során, hogy az ügylet jogi munkáit Yvonne Dederick asszony férje, David 

Dederick és az általa vezetett ügyvédi iroda végezte, illetve, hogy az ő ügyvédi irodájába 

kerültek az állítólagos tulajdonos cégek bejegyzésre.   
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