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HATÁROZATA  
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a személyes 
adat (Személyes adat ; a továbbiakban: Kérelmező) a személyes adat által képviselt MTM-SBS 
Televízió Zrt. (1145 Budapest, Róna u. 174.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV2 megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2013. január 7-én 7 órától sugárzott „Mokka” című műsorszámmal 
kapcsolatban, 2013. január 17-én benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelme alapján 2013. január 
18-án indult hatósági eljárásban a Kérelmező kérelmét 
 

elutasítja. 
 
 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és 
végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 15 napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (a továbbiakban: bíróság) lehet kérni a Médiatanácshoz 
(1088 Budapest, Reviczky utca 5.) benyújtandó keresetlevéllel. A bíróság a keresetlevelet harminc 
napon belül tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.  
 
 
 

I n d o k o l á s 
 
A Kérelmező a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2013. január 
17-én érkezett beadványában a Médiaszolgáltató TV2 csatornája által 2013. január 7-én 7 órától 
sugárzott „Mokka” című műsorszám 9 órától kezdődött, az összehasonlító reklámokkal foglalkozó 
összeállításával kapcsolatban, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértése miatt 
hatósági eljárást kezdeményezett. 
 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés előírja, hogy a sajtószabadságról 
és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 13. 
§-ában és e törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott kiegyensúlyozottsági kötelezettség 
megsértése esetén a kérelem elbírálására a JBE médiaszolgáltatók és a közszolgálati 
médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásai tekintetében a Médiatanács, más médiaszolgáltatások 
vonatkozásában a Hivatal rendelkezik hatáskörrel. 
 
Fenti rendelkezést alapul véve, a jelen kiegyensúlyozottsági ügyben a kérelem elbírálása az Mttv. 
181. § (1) bekezdése és 182. § u) pontja alapján a Médiatanács hatósági hatáskörébe tartozik, 
tekintettel arra, hogy a Médiatanács az 1326/2011. (X.5.) számú határozatával a Médiaszolgáltatót 
JBE médiaszolgáltatóként azonosította. 
 



 

2 
 

A Médiatanács a hatáskör megvizsgálását követően a kérelem érdemi elbírálásának további 
feltételeit, azaz az eljárási szabályok teljesülését ellenőrizte. 
 
A kiegyensúlyozott tájékoztatás megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője, 
illetve bármely néző vagy hallgató hatósági eljárást kezdeményezhet, tehát bárkinek - a törvényben 
meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtott - kérelme, így jelen esetben a Kérelmezőé is, 
érdemben elbírálandó. 
 
Az Mttv. 181. § (2) bekezdése előírja, hogy a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a 
kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. A kérelmező az általa kifogásolt 
tájékoztatás közzétételétől, ismétlés esetén az utolsó ismétléstől számított hetvenkét órán belül 
írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont - megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás 
közzétételéhez hasonló körülmények közötti - közzétételét, amelynek közzététele a kiegyensúlyozott 
tájékoztatáshoz szükséges. 
 
Az Mttv 181. § (3) bekezdése kifejti, hogy a médiaszolgáltató a kifogás elfogadásáról vagy 
elutasításáról annak kézhezvételétől számított negyvennyolc órán belül dönt. A döntésről a 
kérelmezőt haladéktalanul írásban értesíteni kell. A kérelmező a döntés közlésétől számított 
negyvennyolc órán belül - a döntés közlésének elmaradása esetén a kifogásolt vagy sérelmezett 
tájékoztatás közzétételétől számított tíz napon belül - a kifogásolt műsorszám és az érintett 
médiaszolgáltató pontos megnevezésével hatósági eljárást kezdeményezhet a Hatóságnál. 
 
A Kérelmező a Médiaszolgáltató 2013. január 7-i műsorszámára vonatkozó kifogásával az Mttv. 
181.§ (2) bekezdésben meghatározott 72 órás határidőt betartva, 2013. január 9-én 21 óra 38 
perckor e-mail útján, illetve január 10-én 09:00-kor fax útján fordult a Médiaszolgáltatóhoz, melynek 
igazolására csatolta a Médiaszolgáltató közönségszolgálatának visszaigazoló levelét és a fax 
elküldését igazoló adási nyugtát is. 
 
A Kérelmező kérelmét szintén a törvényben előírt határidőben, a kifogásolt műsorszám 
közzétételétől számított 10 napon belül, 2013. január 17-én kézbesítő útján nyújtotta be a 
Médiatanácshoz. 
 
A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy az eljárás tárgyát képező kérelem a 
hivatkozott eljárási szabályoknak megfelelt, így érdemben elbírálható volt. 
 
A Médiatanács nevében, dr. Auer János koordinátor tag, a Médiatanács tagja 2013. január 21-én 
kelt, MN/1516-3/2013. számú levelében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés b) pontja szerint 
tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a kérelem beérkezéséről és az eljárás megindulásáról, és egyben 
felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. § (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi, a 
Ket. 68. § (1) bekezdése szerint iratbetekintési jog illeti meg.  
 
A Kérelmező előadta, hogy a műsor „Reklámtorta” rovatának az a célja, hogy egyes közérdeklődésre 
számot tartó, reklámszakmai és etikai kérdéseket vitasson meg a meghívott szakértőkkel, így 
álláspontja szerint céljait tekintve az Smtv. 13. §-a hatálya alá tartozó tájékoztató műsornak 
tekinthető. A 2013. január 7-i „Reklámtorta” rovatban a meghirdetett téma az összehasonlító 
reklámok jogszerűsége, illetve az ezzel kapcsolatos álláspontok megvitatása lett volna a „szakma 
krémjével”. 
Álláspontja szerint a kiegyensúlyozottság követelménye alapján a Médiaszolgáltató kötelezettsége 
jelen esetben az lett volna, hogy a témához kapcsolódó, a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz 
szükséges és az ügy szempontjából releváns álláspontokat (ideértve a Kérelmező álláspontját is) 
összegyűjtse és bemutassa.  
A Kérelmező szerint a műsorszám nem felelt meg a kiegyensúlyozott és tényszerű tájékoztatás 
követelményének, mert a témát képező Teva összehasonlító reklámmal kapcsolatban egyoldalú, 
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kizárólag a Teva álláspontját tükröző, valamint valótlan állítások kerültek közlésre anélkül, hogy a 
közvetlenül érintett másik felet, azaz a Kérelmezőt is megkérdezték volna álláspontjáról. 
Rögzítette továbbá, hogy Személyes adat például a műsorban arra hivatkozott, hogy a Tevát 
beperelték a reklámok miatt, ezt követően azonban azt a megjegyzést tette, miszerint a Teva 
reklámja a perben „nyilván…megállt”. Ezzel szemben a felek között az összehasonlító reklámok 
miatt folyamatban lévő perben még nincs jogerős bírósági döntés, ezzel kapcsolatos tájékoztatás a 
műsorban nem hangzott el. 
Továbbá a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Teva-val szemben a 
Saballo készítmény népszerűsítése kapcsán a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmának, a megtévesztő reklám tilalmának és a jogellenes összehasonlító reklám 
tilalmának feltételezett megsértése miatt. A versenyfelügyeleti eljárás nem zárult még le, az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatás azonban a műsorban szintén nem hangzott el.  
A Kérelmező szerint a műsorvezető sem tett kísérletet arra, hogy a fenti egyoldalú, kizárólag az egyik 
fél álláspontját tükröző állításokat korrigálja, illetve a másik fél álláspontját is bemutassa. A műsor 
ezért véleménye szerint a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményébe ütközött. 
A Kérelmező kérte, hogy a Médiatanács a Médiaszolgáltatót a Kérelmező álláspontját tükröző 
közlemény közzétételére vagy interjú közlésére kötelezze. 
 
A Médiaszolgáltató – megfelelően igazolt jogi képviselője útján – 2013. február 4-én érkezett 
beadványában élt nyilatkozattételi jogával. 
 
A Médiaszolgáltató előadta, hogy a kifogásolt műsorszám a jogszabályoknak mindenben megfelelt, 
mivel sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan mutatta be a 
témát. Álláspontja szerint a kifogás elutasításának és a hatósági eljárás megszüntetésének van 
helye az alábbiak alapján. 
A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a Kérelmező által érintett téma nem tartozik az Smtv. 13. §-
ának hatálya alá, tekintettel arra, hogy – bár közérdeklődésre számot tartó –nem minősül helyi, 
országos, nemzeti és európai, valamint a Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára 
jelentőséggel bíró eseménynek. 
Előadta továbbá, hogy az Mttv. 181. § (1) bekezdése és az Smtv. vonatkozó rendelkezésének 
együttes értelmezése alapján kiegyensúlyozottsági kérelem érdemi elbírálására egyebekben abban 
az esetben kerülhet sor, ha létezik olyan, a témához kapcsolódó álláspont, amely a műsorszámban 
nem került megjelenítésre. A Kérelmező azonban nem jelölte meg, hogy mely információk 
közlésének vagy álláspont megjelenítésének elmaradását tekinti sérelmesnek. 
A Médiaszolgáltató rögzítette, hogy az érintett műsorrészben a Kérelmező által forgalmazott 
készítménnyel kapcsolatosan semmilyen negatív állítás, információ nem hangzott el, ilyet a 
Kérelmező sem jelölt meg, és nem állított kifogásában. Azon információ, hogy a Saballo nevű 
készítmény olcsóbb, mint a Prostamol Uno, olyan objektív tény, melyet a Kérelmező sem cáfolt. 
A beszélgetés témája általánosságban az összehasonlító reklám volt, melynek tekintetében a 
Kérelmező sem jelölt meg olyan ellentétes álláspontot, melynek megjelenítését kérné. Ellentétes, 
meg nem jelenített álláspont hiányában pedig a Médiaszolgáltató véleménye szerint fogalmilag 
kizárt a műsorszám kiegyensúlyozottságát vizsgálni. 
 
A Médiaszolgáltató egyebekben rögzítette azt is, hogy véleménye szerint a kifogásolt beszélgetésben 
burkolt kereskedelmi közlemény miért nem jelent meg. 
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján - a kifogásolt műsorszám vizsgálatát követően, a 
kérelem és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján - az alábbi tényállást tárta fel, és azt az alábbiak 
szerint értékelte. 
 
A Médiaszolgáltató TV2 csatornája által 2013. január 7-én 7 órától sugárzott „Mokka” című 
műsorszámnak 9 órától kezdődött, a Kérelmező által kifogásolt, az összehasonlító reklámokkal 
foglalkozó összeállítása a következőket tartalmazta: 
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Műsorvezető: „És ahogyan azt megszokhatták 2012-ben is, ugye mindig volt reklámtorta. Idén is 
lesz, hétfőn reggel 9 órakor állandó rovatunkkal, a reklámtortával a „szakma krémjével” 
jelentkezünk. Mai vendégeim pedig Személyes adat . Jó reggelt kívánok, akikkel az összehasonlító 
reklámokról beszélgetünk a mai reggel folyamán. Jó reggelt kívánok még egyszer. Kezdjük azzal a 
beszélgetést, hogy magyarázzuk el, hogy pontosan mit is jelent az összehasonlító reklám. Nagyjából 
ugye a szó hallatán szerintem mindenkinek van elképzelése, de hogy a gyakorlatban ez mit jelent, 
azt azért mondjuk el.” 
 
Személyes adat : „Hát a reklámfolyamatban az összehasonlító reklám azt jelenti, hogy két terméket 
vagy szolgáltatást mutatunk be egymással szemben, és nyilván ahogyan nem akarok elébe menni, 
ahogyan Személyes adat csinálták, különböző tényeket és egzakt számokat viszonyítottak 
egymáshoz, nyilván, hogy jogilag se legyen támadható. És gyakorlatilag ez az. És egyébként ezt 
támogatja az EU is meg a magyar jogszabály is, tehát lehet ilyet csinálni.” 
 
Műsorvezető: „Ez túlmutat azon a másik mosópor, a másik szappan, a másik tusfürdő reklámon, 
tehát ugye itt mondjuk konkrét számokkal és konkrét névvel is lehet találkozni az összehasonlító 
reklámokban. Pontosan milyen szabályoknak kell megfelelnie, ahhoz, hogy jogilag ezek védhetőek 
legyenek?” 
 
Személyes adat : „Hát talán a két legfontosabb szabály, hogy egyrészt amit állítunk, az 
mindenképpen valós legyen, másrészt amit mondunk, annak legyen relevanciája, tehát jelentsen 
újszerű, tényszerű információt a fogyasztók számára. Hogy ha az ember ezt a két fő csapásirányt 
betartja, akkor az gondolom, hogy nagy baj nem érheti.” 
 
Műsorvezető: „Ugye Önöknek volt egy ilyen reklámja, szerintem azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
tudjuk is, hogy miről beszélünk, ugye nevezetesen a Prostamol Uno és a Saballo gyógyszerek közti 
különbséget mutatták meg, ugye az ár megjelölésének mutatásával. Ezek után milyen hatást értek 
el a piacon, mi volt mondjuk a cél ezzel a reklámmal, és mondjuk a versenytársak milyen reakciót 
adtak ezután?” 
 
Személyes adat : „A célunk elsősorban az volt, hogy a fogyasztók számára azt az információt 
eljutassuk, hogy ez a két termék, hogy ha összeengednénk őket egy boxringben, akkor rendszerint 
döntetlenre hoznák ki a meccset. Ennek ellenére rendszerint a mi termékünk egy megfizethetőbb, 
egy alacsonyabb áron volt kapható. Ez egy olyan információ, amit mi nagyon relevánsnak véltünk, 
és természetesen tényekkel tudtuk alátámasztani. Ennek megfelelően ezt helyeztük a reklámnak 
középpontjába.”  
 
Műsorvezető: „Ennek ellenére Magyarországon én azt tapasztalom, hogy nem nagyon jellemző az 
ilyen típusú reklám. Talán azért is maradt meg az emberek emlékezetében olyannyira, mert 
viszonylag ritkán találkozni ezzel, pedig az Európai Unió kifejezetten sürgeti ezt. Miért?” 
 
Személyes adat : „Hát szerintem ahogyan a Teva példája is mutatta, Titeket bepereltek ezért. 
Alapvetően ez az első lépés, hogy bármi történik, nyilván egyébként megállt, azt hiszem a Tevának a 
reklámja, nyilván egyébként ez nagyjából 11 éve él ez a jogszabály, hogy ezt lehet és pártolják, és 
én magam is nagyon kedvelem egyébként ezt a műfajt. Egész egyszerűen szerintem ez egy ilyen 
félelem vagy egy nem tudom, csak baj ne legyen, inkább csináljunk valami olyat, amiből azért olyan 
nagy felháborodás nem lesz. Szerintem ez lehet a döntéshozók elsődleges problémája ezzel.” 
 
Műsorvezető: „Hát de azért, azért a reklámozók úgy nagyjából szerintem így próbálják az 
ingerküszöböt elérni.” 
 
Személyes adat : „Biztos vagy ebben? Én annyira nem.” 
 
Műsorvezető: „Én egy picit úgy érzem, hogy mostanában azért nem úgy a langyos vízben evickélünk 
azért, hanem azért vannak olyan reklámok, amik pontosan emiatt, hogy próbálják akár 
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hanghatással, akár szlogennel, akár mondjuk képi világgal egy picit megkülönböztetni magukat 
más termékektől.” 
 
Személyes adat : „Egyetértek Személyes adat . Én azt gondolom, hogy a hazai reklámszakma 
nagyon gyakran kockázatkerülő, és ezek a reklámok igenis ebben a régióban egyelőre 
kockázatosnak minősülnek.” 
 
Műsorvezető: „Egy kis kulisszatitkot, hogy ha elárulhat, azért arra kíváncsi lennék, hogy a bizonyos 
reklám előtt milyen brainstorming történt? Jogászokkal kellett egyeztetni, marketingesekkel? Mert 
Önök bevállalták. Tehát ilyen a piacon 2-3 volt az elmúlt években. nyilván azért ez nem volt egy rutin 
menet.” 
 
Személyes adat : „Bevállaltuk, és örülök, hogy bevállaltuk. Természetesen kellett céges jogásszal 
egyeztetni, illetve kellett, nem kellett, de úgy döntöttünk, hogy egyeztetünk az ÖRT-vel, az 
Önszabályozó Reklámtestülettel. Ez egy olyan, egy olyan csapat, akiknek a magját olyan jogi és 
reklámszakemberek alkotják, akik kifejezetten az ilyen jellegű ügyekhez értenek. Tőlük kértünk 
tippeket, tanácsokat. Nagyon segítőkészek voltak, és az ő bevonásukkal illetve a jogászok 
bevonásával sikerült kialakítani egy olyan reklámot, ami mellé oda tudunk állni teljes 
vállszélességgel, és büszkén vállaljuk.” 
 
Műsorvezető: „Mi ugye nem vagyunk jogászok, és nem is szeretnénk jogászkodni, ahogy 
megbeszéltük a beszélgetésünk elején, de azért így címszavakban azt el tudnák mondani nekem, 
hogy milyen szabályoknak kell megfelelni, mi az, aminek mindenképpen tartalmaznia kell az 
összehasonlító reklámokban?” 
 
Személyes adat : „A legerősebb szabály szerintem, hogy ha ezt megpróbálnám embernyelven 
meghatározni, hogy a fogyasztóknak a tájékoztatáshoz való joga az a legerősebb. Tehát ilyen 
szempontból ez sokkal erősebb, mint egy cégnek a saját joga. Ilyen értelemben az EU is ugye ezért 
pártolja ezeket a reklámokat, mert azzal, hogy mondjuk a Saballo elmondta, hogy egyébként 
nagyjából ugyanazt kapod, csak olcsóbban, és ezt mondjuk, nem lehet megcáfolni, akkor ez nekem 
egy olyan információ, amivel több leszek. Nyilván, hogy ha valami olyan lózungot próbálok egy 
reklámban, ami alapvetően sem információértékkel nem bír vagy csak a szenzációra megy, az nem 
áll meg. Ugye volt egy reklám, ami – azt hiszem a Dove-nak – amikor bekenegettek egy tulipánt 
krémmel, és arról kiderült, hogy a tulipánnak ugyan valóban jót tesz, de ezt azért egy olyan 
kontextusba helyezni, hogy ez akkor majd egy nőnek a bőrén is ugyanilyen hatást kelt, ez, hát ha 
nem is félrevezető, de legalábbis nyilván almát a körtével. Úgyhogy azt hiszem, hogy ott talán 
büntetés nem volt, de le kellett állítani azt a reklámot. Annyit még hozzátennék egyébként, hogy a 
reklámszövetségtől tudom, hogy ahogy a politikai reklámoknál is így van, a magyar fogyasztók azért 
kifejezetten nem szeretik azt a fajta csipkelődő reklámot, amit meg én egyébként nagyon szeretnék, 
hogy ha lenne.” 
 
Műsorvezető: „Hát igen. Pont erre akartam rákérdezni, hogy ezt vajon mennyire vizsgálták a reklám 
után, hogy a fogyasztókból ez milyen érzést váltott ki?” 
 
Személyes adat : „Mondjuk, ez bocsánat, ez egy más típusú reklám azért a Teváé…”   
 
Személyes adat : „Igen, épp akarnám mondani, hogy azért mi egy fél pillanatig sem állítottuk, hogy 
a versenytárs terméke az alsóbbrendű vagy másodrendű lenne a mi termékünkkel szemben. Sőt azt 
mondtuk, hogy ez két olyan termék, amely döntetlenre hozza ki a meccset. Nyilván a saját 
termékünket nagyon nagyra tartjuk, ennek megfelelően áttételesen a versenytárs termékét is 
elismertük. Mint ilyen, itt nincsen sárdobálás és nincsen csipkelődés.” 
 
Műsorvezető: „Itt az ár volt, ami ugye döntő volt.” 
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Személyes adat : „Itt az ár, ami szerintem egy nagyon releváns dolog a mai világban, erre hívtuk fel 
a figyelmet.” 
 
Személyes adat : „A Sidney olimpián  azért volt olyan reklám, amikor egy Pepsi Colanak az üvegéből 
beletöltötték a Coca Colát, pontosabban a Coca Colasba a Pepsit, mert azt hiszem a Coca volt ugye 
a hivatalos támogató, és gyakorlatilag csak annyiról szólt a reklám, volt egy print, hogy a Pepsi Colát 
beleöntik a Coca Colába. Ilyet azért nem csináltak még szerintem Magyarországon, kár.” 
 
Műsorvezető: „Na de akkor visszatérve arra, hogy a fogyasztókból ez milyen érzést vált ki, arra tud 
választ adni, hogy mi volt a reakció vagy egyáltalán az ingerküszöböt elérte-e?” 
 
Személyes adat : „Kaptunk e-maileket, kaptunk megkereséseket, rendszerint pozitív volt. Az 
emberek azt mondták, hogy maguktól nem feltétlen tudták volna, hiszen az ember nagyon ritkán 
teszi meg azt, hogy két versenytárs terméket megvesz, kiveszi a betegtájékoztatót, a kis papírt, és 
akkor minden egyes betűt összehasonlít. Ők maguk sem tudták, hogy a mi termékünk ennyivel 
megfizethetőbb. Ennek megfelelően hálás volt a fogadtatása a reklámnak.” 
 
Műsorvezető: „Akkor az is előfordulhat, hogy a jövőben akár többet is találkozhatunk vagy többször 
is találkozhatunk ilyen összehasonlító reklámokkal? Előfordulhat, hogy a magyar piac elindul ebbe 
az irányba?” 
 
Személyes adat : „Nem tudom. Nyilván, hogy ha van egy olyan nagyon konkrét ügy, azért Személyes 
adat biztosra mentek szerintem, ilyen szempontból tehát ez nem olyan, mint mondjuk, nem tudom 
a Vodafone-nak az a reklámja, amit betiltottak, mert voltak lefulladt kék meg magenta színű autók. 
Azt nem hiszem, mert attól azért egy kicsit parázunk, de valószínűleg az ilyeneknek kutya baja, 
merthogy megáll jogilag, ez egy precedenst teremtett, amit Személyes adat csináltak. Egyébként 
ennek azért örülök, merthogy szóval ,hogy ettől nem kell félni, ettől a fajta összehasonlítástól, attól, 
hogy valamit olcsóbban meg tudok kapni, az egy jó információ, azzal tényleg csak nyer a fogyasztó.” 
 
Műsorvezető: „Hát majd meglátjuk, hogy a beszélgetés hatására esetleg mondjuk 
megpróbálkoznak-e a gyártók összehasonlító reklámokkal.” 
 
Személyes adat : „Biztosan, tuti.” 
 
Műsorvezető: „Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltak. És egyébként a 
Facebook oldalon nyugodtan követhetik a „Reklámtortát”, jövő hét hétfőn ismét jövünk egy új 
témával.” 
 
A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét az Mttv. 12. § (1)-(2) bekezdése és az Smtv. 13. §-a 
együttesen határozzák meg. 
 
Az Smtv. a kiegyensúlyozottság követelményét a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris 
médiaszolgáltatások által közzétett tájékoztató, híreket szolgáltató műsorszámaival kapcsolatban 
fogalmazza meg. A törvény rendelkezése szerint ezeknek a műsorszámoknak a közérdeklődésre 
számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar 
nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről sokoldalúan, 
tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan kell tájékoztatást adniuk.  
 
Az Mttv. 12. § (2) bekezdése értelmében a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok 
jellegétől függően – az egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok 
sorozatában kell biztosítani. 
 
A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségét előíró szabály a rádiózásról és a televíziózásról szóló 
1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) hatálybalépése óta létezik a magyar jogrendben. A 
Legfelsőbb Bíróság a BH2007.253. számú eseti döntésében kifejtette, hogy a kiegyensúlyozott 
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tájékoztatás fogalmába a sokoldalúság, a tényszerűség, az időszerűség és a tárgyilagosság 
követelménye is beleértendő, tehát a „kiegyensúlyozottság” egy olyan általános kategória, amely a 
törvény több részelemét nevesíti. Ugyanakkor az 1996 óta formálódó hatósági jogalkalmazási 
gyakorlat alapján megállapítható, hogy ezek a részelemek (sokoldalúság, tényszerűség, 
időszerűség, tárgyilagosság) nem önálló tényállások (és így, önállóan hatósági eljárás 
megindításának alapjai sem lehetnek), hanem a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének 
követelményei. Ezt a jogalkalmazási gyakorlatot tovább erősítette a 2011. január 1-jén hatályba 
lépett Smtv. és Mttv.: a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét megfogalmazó, Smtv. 13. §-a a 
korábbi Rttv. 4. § (1) bekezdéshez hasonlóan sokoldalú, tényszerű, időszerű, tárgyilagos és 
kiegyensúlyozott tájékoztatást ír elő. Az Mttv. részletszabályai erre a kötelezettségre már 
összefoglaló jelleggel, „az Smtv. 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozottsági kötelezettség” 
néven utalnak vissza. 
 
A kiegyensúlyozott tájékoztatás előírása a sajtó közérdekű feladatainak felismeréséből fakad. A 
szabály alapján a közösséget érintő ügyekről szóló tájékoztatásnak, híradásnak meg kell jelenítenie 
a szembenálló nézeteket. Egy adott kérdéssel összefüggésben megfogalmazott releváns 
álláspontokat kell a közönség számára összegyűjteni és bemutatni, ezzel lehetővé téve, hogy 
megalapozott döntést hozhasson a vitatott kérdésben, így szolgálva a demokrácia eszméjét. 
 
A kiegyensúlyozottság az Mttv. és az Smtv. hivatkozott rendelkezései értelmében a tájékoztató és a 
hírműsorszámokban érvényesülő kötelezettség. 
A hírműsorszám fogalmát az Mttv. 203. § 17. pontja határozza meg: „időtartamának legalább 
kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel foglalkozó 
műsorszám". 
 A tájékoztató műsorszám fogalmát a törvény nem definiálja, indokolt azonban azt szűken 
értelmezni (politikai háttérműsorok, általános közéleti tematikájú műsorok, reggeli magazinok), mert 
tág értelmezésben szinte bármely műsorszám tartalmazhat (valamiről) tájékoztatást. 
 
A műfaji sajátosságokat természetesen figyelembe kell venni, mert az Smtv. tájékoztató 
műsorszámokról beszél, ami egyértelműen műfaji meghatározásra utal. A hivatkozott jogszabályi 
rendelkezés tehát egyrészt akképpen értelmezhető, hogy kizárólag az adott műsorszám ismérve 
jelenti a vizsgálódás alapját. Felmerül viszont annak kérdése is, hogy milyen tájékoztatásról esik szó 
egy adott műsorban. Ez utóbbi esetkörben nem a műsorszám műfaji sajátosságait kell szem előtt 
tartani, hanem az adott eseményről, történésről szóló tájékoztatás jellemzőit. 
 
 Az Smtv. 13. §-ának szó szerinti értelmezése szerint a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményének kizárólag a jelentőséggel bíró események, vitatott kérdések kapcsán a 
tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kell érvényesülniük. Miután a szabályozás 
célja arra irányul, hogy egy adott közérdekű kérdés kapcsán releváns álláspontok kerüljenek 
bemutatásra, a fentebb említett műfaji korlátokat „áthágva”, akár egy magazinműsorban 
bemutatott téma tekintetében is megkövetelhető a kiegyensúlyozottság. 
 
Amennyiben kizárólag a tájékoztatás a vizsgálat alapja, abban az esetben a fentebb említett műfaji 
sajátosságok, korlátozások vizsgálata mellőzhető, de legalábbis másodlagos kérdés. Ezt erősíti meg 
az Mttv. 12. §-ban foglalt rendelkezés, amely - az alcímmel egyezően - szintén a tájékoztatás 
kiegyensúlyozottságát követeli meg. A kiegyensúlyozott tájékoztatás törvényi előírásának 
alkotmányossági vizsgálatát elvégző 1/2007. (I. 18.) AB határozat kimondta, hogy „az elektronikus 
média esetében ezért indokolt speciális, a sokoldalú tájékoztatásra vonatkozó előírások 
meghozatala, amelynek célja az, hogy politikai közösség tagjai közérdekű kérdésekben a releváns 
vélemények ismeretében alakíthassák ki álláspontjukat”.  
Az Alkotmánybíróság döntésének idézett mondata alapján látható, hogy a - jóllehet még az Rttv. 
szerinti - rendelkezés az adott kérdésről, témáról szóló tájékoztatás tekintetében követeli meg a 
kiegyensúlyozottság követelményének meglétét. E vélemény, nézet kapcsán - kiindulópontként - 
áthelyeződhet a hangsúly a kifogással érintett műsorszámról a tájékoztatás közönségre gyakorolt 
esetleges hatására. 
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Jelen esetben a kifogásolt riport a „Mokka” című műsorszám része volt. A „Mokka” a TV2 reggeli 
magazinműsora, mely közéleti, aktuális politikai kérdéseket és bulvár jellegű témákat is feldolgoz. 
Mindezeken túl 2012 szeptembere óta jelentkezik az ún. „Reklámtorta – a szakma krémjével” című 
rovattal. 
 
Az előbbiek alapján megállapítható, hogy a „Mokka” című műsorszám műfaji sajátosságait tekintve 
vegyesnek minősül, ezért nem a műsorszám műfaja, hanem a konkrét tájékoztatás jellege, „műfaja” 
jelenti a vizsgálat alapját. 
 
A Médiaszolgáltató tv2.hu internetes oldalán a „Reklámtorta – a szakma krémjével” című  rovattal 
kapcsolatban a következőket rögzíti: „A reklám és marketing világának aktualitásait feldolgozó rovat 
minden hétfőn, reggel 9-kor látható, amikor a legtöbb szakmabeli megérkezik a munkahelyére. A 
rovat célja az volt, hogy egy teljesen új irányzatot indítson el a televíziózás történetében, a közösségi 
tévézést”. 
 
A Kérelmező által kifogásolt összeállítás az összehasonlító reklámokkal foglalkozott, a műsorvezető 
vendégei Személyes adat voltak. A riportban a műsorvezető és a reklámszakma képviselői 
megvitatták, hogy mit jelent az összehasonlító reklám, milyen szabályoknak kell megfelelniük. 
Elhangzott több példa is. Így a Teva Magyarország Saballo termékének reklámjáról beszéltek, 
továbbá a Dove, a Coca Cola és a Vodafone reklámja is szóba került. Elmondták azt is, hogy ez a 
típusú reklám Magyarországon még ritka, és megvitatták azt is, hogy előfordulhat-e, hogy a nézők a 
jövőben többször is találkozhatnak ilyen összehasonlító reklámokkal. 
 
A kifogásolt összeállítás tartalma, a konkrét „tájékoztatás” jellege alapján megállapítható, hogy a 
riport témája, az összehasonlító reklám az Smtv. 13. §-ában meghatározott, a közérdeklődésre 
számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar 
nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről szóló tájékoztatás volt. 
Az összehasonlító reklám, illetve általában a kereskedelmi közlemények jellegéről, tartalmáról folyó 
vita, beszélgetés egyértelműen „közügynek” számít, hiszen a fogyasztók széles rétegeit érintik. 
Akkor is így van ez, ha ennek nyilvánosság előtti tárgyalása a médiában nem túl gyakori (leszámítva 
a szakmai fórumokat), illetve ha széles tömegek nem nyilvánítanak véleményt ehhez hasonló 
kérdésekben. Ugyan természetesen akadnak ehhez képest egyértelműbben az Smtv. 13. §-a alá 
tartozó tartalmak (pl. a politikai, közéleti vitákról való beszámolók), a Médiatanács megítélése 
szerint a reklámok jellege, tartalma, jogszerűsége, valós vagy megtévesztő volta felől zajló 
beszélgetés is fontos eleme a társadalmi nyilvánosságnak, azaz, a törvény szóhasználatában: 
„közérdeklődésre számot tartó (…) vitatott kérdésnek” minősül. A kiegyensúlyozott tájékoztatás 
érvényesülése tehát a Kérelmező által kifogásolt összeállítás vonatkozásában vizsgálható volt. 
 
A Médiatanács a kifogásolt szegmensben elhangzottak alapján megállapította, hogy a Kérelmező 
kérelme nem alapos, az alábbiak miatt. 
 
A Médiatanács elsőként utal a kiegyensúlyozottsági ügyekben kialakult bírósági gyakorlatra, 
miszerint „a műsorszolgáltatótól nem lehet számon kérni olyan mulasztást, amelyre a kifogás még 
csak nem is utalt." (KGD2006. 10.)”, azaz ezen ügyekben a kérelemhez kötöttség elve irányadó. 
 
Az Mttv. 181. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „a kérelmező az általa kifogásolt tájékoztatás 
közzétételétől, ismétlés esetén az utolsó ismétléstől számított hetvenkét órán belül írásban kérheti 
a médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló 
körülmények közötti – közzétételét, amelynek közzététele a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz 
szükséges.” 
 
A Médiatanács az előbbieknek megfelelően a Kérelmező kérelmében foglaltak alapján a 
következőket állapította meg. 
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 A Kérelmező a Médiaszolgáltatónak címzett kifogásában, illetve a Médiatanácsnak megküldött 
kérelmében azt írta, hogy álláspontja szerint a műsorszám nem felelt meg a kiegyensúlyozott és 
tényszerű tájékoztatás követelményének, mert „a műsor témáját képező Teva összehasonlító 
reklámmal kapcsolatban egyoldalú, kizárólag a Teva álláspontját tükröző, valamint valótlan állítások 
kerültek közlésre anélkül, hogy a műsor tárgyát képező összehasonlító reklámmal közvetlenül 
érintett másik felet”, azaz a Kérelmezőt is megkérdezték volna az üggyel kapcsolatban képviselt 
álláspontjáról. 
 
A Médiatanács megállapította, hogy az összeállítás elsődleges célja általában az összehasonlító 
reklámokkal kapcsolatos szabályozás bemutatása, és konkrét példákon keresztül az ilyen típusú 
reklámok versenytársakra, valamint a fogyasztókra gyakorolt hatásának megvitatása volt. A 
Médiatanács tehát nem osztotta a Kérelmező előbbiekben idézett azon álláspontját, miszerint a 
műsor témáját közvetlenül a Teva összehasonlító reklámja képezte. 
Az összehasonlító reklám szemléltetésére a beszélgetés résztvevői valóban felhozták a Saballo 
reklámját, azonban az összeállítás tárgyát nem a konkrét termékekkel (Saballo és Prostamol Uno) 
kapcsolatos reklám megvitatása képezte, azt, mint az összehasonlító reklám – ahogy az a 
beszélgetésből kiderült, Magyarországon nem túl elterjedt - egyik példáját említették. A Saballo-
Prostamol Uno gyógyszerek mellett szó esett más termékekről is, így a Dove, a Coca Cola - Pepsi 
Cola és a Vodafone reklámja is szóba került. 
 
A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a fenti tájékoztatás nem vált 
kiegyensúlyozatlanná azáltal, hogy a Kérelmező álláspontját nem szerepeltették a műsorszámban, 
hiszen annak témáját nem a Saballo – Prostamol Uno termékekkel kapcsolatos összehasonlító 
reklám részletes feldolgozása jelentette, hanem tárgya - a kifejtettek alapján -általánosságban az 
összehasonlító reklám, mint marketing eszköz témakörének megvitatása volt. 
 
Az előbbieken túl az is megállapítható, hogy – a tájékoztatás tényszerűségét érintő, a bírósági 
eljárással kapcsolatos, valamint a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárását érintő 
kifogásokon túl – a Kérelmező nem is jelölte meg konkrétan, hogy mi az az álláspont, aminek a 
megjelenítését szükségesnek tartotta volna. 
 
A Médiatanács végezetül a Kérelmező tényszerű tájékoztatásra vonatkozó kifogásával kapcsolatban 
utal a korábbiakban rögzítettekre, miszerint a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának egyes 
részelemei nem önálló tényállások, így önállóan hatósági eljárás megindításának alapjai sem 
lehetnek, hanem a szembenálló nézetek megjelenítését előíró kiegyensúlyozott tájékoztatás 
kötelezettségének követelményei. A kiegyensúlyozott tájékoztatás részelemének minősülő előírások 
(a sokoldalú, tényszerű, időszerű, tárgyilagos tájékoztatás) csak annyiban vizsgálhatók, amennyiben 
megsértésük egyúttal a kiegyensúlyozott tájékoztatás sérelmét is okozta.  
 
A Médiatanács a fent kifejtettekre tekintettel megállapította, hogy a kérelem nem alapos. A 
Médiaszolgáltató a kifogással illetett összeállítás sugárzásával nem sértette meg az Smtv. 13. §-
ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét.  
 
A fentiek alapján a Médiatanács az Mttv. 182. § u) pontjában és a 181. § (1) bekezdésében foglalt 
hatósági hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, azaz a Kérelmező kérelmét 
elutasította. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem 
merült fel. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdése da) alpontjában és az Mttv. 181. § (7) 
bekezdésében foglalt rendelkezésen alapul. A halasztó hatály kérdését az Mttv. 163. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés rendezi. Az eljárás iIIeték-mentességét az Mttv. 181. § (6) 
bekezdésében foglalt rendelkezés határozza meg. A tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló 
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tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdése 
tartalmazza. 
 
Budapest, 2013. február 27. 
 

a Médiatanács nevében 
         

dr. Kollarik Tamás  
       soros elnöki tisztséget ellátó tag 
          
 

Dr. Koltay András 
                  hitelesítő tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 

1. személyes adat  
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