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Határozata  
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban: Rttv.) 112.§-ában biztosított 
jogkörében a Contitrade Kft. (2144 Kerepes, Szabadság út 252.) műsorszolgáltatóval szemben 
meghozta az alábbi  
 

határozatot. 
 

A Testület megállapította, hogy a műsorszolgáltató 2006. március 13-i műsorszolgáltatása 
során megsértette az Rttv. 15.§ (1) bekezdésében foglaltakat. Ezért a Testület az Rttv. 112.§ 
(1) bekezdésének a) pontja alapján 
 

felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. 
 

 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és 
végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól 
lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. 
 

Indokolás 
  

A Testület vizsgálta a Contitrade Kft. Másik Rádió (Gödöllő) nevű műsorszolgáltatását és a 
következőket tapasztalta. 
 
 
2006. március 13. 
 
A fenti napon 07.30.04-kor és 08.27.42-kor a FIDESZ fizetett politikai hirdetése 
reklámblokkban voltak hallható. A reklámfőcímet a fizetett politikai hirdetés főcím követte, 
majd a szpotot szintén lezárták fizetett politikai hirdetés főcímmel, de ezt követően a 
reklámszpot előtt nem volt a reklámblokkot megnyitó főcím.   
 
11.59.29-kor az  MSZP fizetett politikai hirdetése az alábbi formában volt hallható. 
 
A reklámfőcímet közvetlenül a fizetett politikai hirdetés főcím követte – ezt követően volt 
hallható a politikai hirdetés –, majd a szpotot szintén lezárták fizetett politikai hirdetés 
főcímmel, ezt követően pedig a „reklámot hallottak” szlogen volt hallható. 
 
A Testület megállapította, hogy a fenti esetekben sérült az Rttv. 15. § (1) bekezdésének 
előírása. 
 
 
 
 



Az Rttv. 15.§ (1) bekezdése értelmében: „Reklámot, közérdekű közleményt, jótékonysági 
felhívást, politikai hirdetést 
a) e jellegének a közzétételt közvetlenül megelőző és azt követő megnevezéssel, továbbá 
b) egyéb műsorszámoktól jól felismerhetően, optikai és akusztikus, rádió esetében akusztikus 
módon elkülönítve, alapvető blokkokban kell közzétenni.” 
 
A műsorszolgáltató nyilatkozatában a hatósági ellenőrzés megállapításait nem vitatta.  
 
Mindezekre tekintettel a Testület a rendelkező részben megállapított szankciót alkalmazta a 
műsorszolgáltatóval szemben. 
 
Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 153.§ (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Az Rttv. 136.§ (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek 
helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv. 136.§ (3) bekezdése biztosítja. 
 
 
Budapest, 2006. szeptember 6. 
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