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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 
 
 

1330/2012. (VII.18.) sz. 
 
 

VÉGZÉSE 
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a 
Prodo Voice Studio Zrt.-vel (1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B., a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben, az 1109/2012. (VI. 13.) számú, MN/15243-4/2012 

 

ügyiratszámú végzésével a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi 
rendelkezések 2012. április 30-án történő megsértése tárgyában hivatalból indított eljárását 

megszünteti. 
 
 
E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés felülvizsgálata a végzés közlésétől 
számított 15 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz három 
példányban benyújtott kérelemben kezdeményezhető. A bíróság a végzést nemperes 
eljárásban 30 napon belül vizsgálja felül. 

 
 

Indokolás 
 
A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdésében foglalt általános hatósági 
felügyeleti hatáskörében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Music FM 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatást. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján a 
2012. április 30-án sugárzott „Önindító Best Of” című műsorszám 

 

vonatkozásában felmerült 
az Mttv. 31. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. 

A Médiatanács az Mttv. 182. § bg) pontjában foglalt hatáskörében, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján hivatalból 2012. június 13-án hatósági eljárást indított a 
Médiaszolgáltatóval szemben, amely tényről a Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt 
rendelkezésnek megfelelően a 1109/2012. (VI. 13.) számú, MN/15243-4/2012 ügyiratszámú 
végzésében értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés 
megállapításairól, valamint a Ket. 51. § (1) bekezdése értelmében felhívta a figyelmét arra, 
hogy az eljárás során nyilatkozattételi és a Ket. 68. § (1) bekezdése alapján iratbetekintési 
jog illeti meg, továbbá az Mttv. 155. § (5) bekezdése alapján nyilatkozattételre, illetve 
adatszolgáltatásra kötelezte a tényállás tisztázása érdekében. 
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A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint 2012. június 27-én vette át a hatósági 
eljárás megindításáról, valamint a nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról szóló 
tájékoztatást tartalmazó végzést, melyre 2012. július 9-én a hatósághoz érkezett 
nyilatkozatában az alábbiakat adta elő: 
 
A Médiaszolgáltató az általa 2012. április 30-án 06.00-10.00 között sugárzott „Önindító Best 
Of” című műsorszámában elővigyázatosságból, megfontoltságból adódóan 
termékmegjelenítésre vonatkozó felhívást tett közzé, a műsorszámban azonban 
termékmegjelenítés nem történt, ezért meglátása szerint nem sértette meg az Mttv. 31.§ (2) 
bekezdését. 
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés 
megállapításai, és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást 
állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 
 
A Médiaszolgáltató a Music FM csatornáján 2012. április 30-án 06.00-10.00 között sugárzott 
„Önindító Best Of” című műsorszám előtt termékmegjelenítésre vonatkozó felhívást tett 
közzé. A műsorszámot két alkalommal reklámmal szakította meg 07:50:25-07:53:15 és 
08:55:29-08:57:31 között, ezen sugárzásokat követően nem jelenítette meg a 
termékmegjelenítésre vonatkozó felhívást. 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján ismételten megvizsgálta az „Önindító 
Best Of” című műsorszámot. A műsorszám könnyűzenei műsorszámokat, valamint 
félóránként híreket, reklámot és a Személyes adat által vezetett hétköznapi reggeli 
műsorszám legjobb pillanatainak az ismétlését közvetítette.  
Ezek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa 2012. április 
30-án 06.00-10.00 között sugárzott „Önindító Best Of” című műsorszámban 
termékmegjelenítést nem tett közzé.  
Ezért a Médiaszolgáltató azzal, hogy a műsorszámot két alkalommal, 07:50:25-07:53:15 és 
08:55:29-08:57:31 között reklámmal szakította meg és ezen sugárzásokat követően nem 
jelenítette meg a termékmegjelenítésre vonatkozó felhívást, nem sértette meg az Mttv. 31. § 
(2) bekezdésében foglalt rendelkezést, melynek értelmében „A nézőket és hallgatókat 
egyértelműen tájékoztatni kell a termékmegjelenítés tényéről. A termékmegjelenítést 
tartalmazó műsorszám elején és végén, valamint a műsorszámot megszakító reklámokat 
követően a műsorszám folytatásakor a termékmegjelenítésre - optikai vagy akusztikus 
módon - fel kell hívni a figyelmet”. 
 
A Ket. 31. § (1) bekezdése j) pontja értelmében  
 
„A hatóság az eljárást megszünteti, ha 

(…) 
j) a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel”. 

 
A fent részletesen kifejtett indokok alapján a Médiatanács a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja 
alapján megszüntette az eljárást, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárás során, a fentiekben kifejtett okok miatt jogsértést nem tárt fel.  
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (2) bekezdésében, továbbá az Mttv. 163. § 
(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul. A jogorvoslat elbírálásának határidejét az 
Mttv. 164. § (1) bekezdése határozza meg. 
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Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség 
nem merült fel. 
 

 
Budapest, 2012. július 18. 

 
a Médiatanács nevében 

 
 
 
             

      Szalai Annamária 
    elnök 

 
 
 
 
             dr. Kollarik Tamás 

          hitelesítő tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 
1. Személyes adat  
 


