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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 
 

398/2013. (III. 6.) számú 
 
 

V É G Z É S E  
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Advenio 
Műsorszolgáltató Zrt.-vel (1089 Budapest, Üllői út 102., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szem-
ben a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó előírások megsértése tárgyában, a Class FM 
adón 2012. december 4-én sugárzott Morning Show című műsorszámmal összefüggésben 2013. 
január 23-án indított hatósági eljárást  
 

m e g s z ü n t e t i .  
 

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés felülvizsgálata a végzés közlésétől számított 
15 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz 
három példányban benyújtott kérelemben kezdeményezhető. A bíróság a végzést nemperes eljá-
rásban 30 napon belül vizsgálja felül. 
 
 

I N D O K O L Á S  
 
 
A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti 
hatáskörében, állampolgári bejelentés alapján végezte el a Médiaszolgáltató Class FM adóján 
2012. december 4-én sugárzott Morning Show című műsorszám hatósági ellenőrzését. 
 
A hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. 9. § (4) bekezdésének megsértése: az ellenőrzés 
megállapította, hogy a Médiaszolgáltató korhatári jelölés nélkül, azaz az I. korhatári kategóriába 
tartozó műsorszámként sugározta a programot, mely a hatósági ellenőrzés megállapításai szerint 
a III. korhatár-kategóriába tartozik.  
 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 182. § ba) pontjá-
ban foglalt hatáskörében 2013. január 23-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgál-
tatóval szemben. A Médiatanács a Ket. 29. § (3) bekezdése szerint a 132/2013. (I. 23.) számú, 
MN/33815-6/2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a hatósági ellen-
őrzés megállapításairól, valamint a Ket. 51. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultsá-
gáról, továbbá a Ket. 68. § (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről.  
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A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításá-
ról értesítő végzést 2013. február 5-én átvette; nyilatkozata február 2013. február 13-án érkezett. 
 
A Médiaszolgáltató előadta, hogy a III. korhatári kategóriába sorolta a kifogásolt műsorszámot, és 
a korhatári jelzés ismertetésére vonatkozó törvényi kötelezettségének eleget tett, amikor a 
Morning Show „valós kezdési időpontjában, 6.05-kor” közzétette a klasszifikációs szabályoknak 
megfelelő, III. korhatári kategóriát jelző felhívást. Hangsúlyozta továbbá, hogy a zenei rádiókban a 
reggeli műsorok minden esetben zeneszámmal indulnak, így azok kezdési időpontjának nem a 
főcím elhangzását, hanem az előtte adásba kerülő zeneszámot kell tekinteni, így a jelenlegi eset-
ben is a műsorszám része volt a műsorszignál előtt elhangzott zene. A Médiaszolgáltató végül 
hozzátette, hogy a kiskorúak fejlődésére káros tartalmak tekintetében különös gondossággal jár 
el, az esetleges hiba pusztán a jogértelmezési különbség következménye lehet.        
 
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a műsorszám elemzése, a vizsgálati jelen-
tés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján a következő tényállást tárta fel, és azt az alábbiak 
szerint értékelte. 
 
Az Mttv. 9. § (4) bekezdése értelmében:  
„Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fog-
va nem érthet meg vagy félreérthet, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: 
tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.” 
 
A Morning Show műsorszignálja aznap 06:11:42-től hangzott el, ezt követően jelentkeztek be a 
műsorvezetők és kezdődött el az élő adás. Előtte – a Médiaszolgáltató nyilatkozatának megfele-
lően – egy zeneszám volt hallható, ezt előzte meg – 06:08:15-kor – a III. korhatári kategóriát jelző 
felhívás.  
 
A Médiatanács – figyelembe véve a médiaszolgáltatás profilját, továbbá azt, hogy a Morning Show 
összetett műsorszám, amelyben az egyes részeket zeneszámok választják el, illetve kötik össze – 
elfogadta a Médiaszolgáltató által előadottakat, miszerint a korhatárt jelző felhívás a műsorszám 
előtt elhangzott zeneszámra és a Morning Show szignálját követő összetett műsorszámra vonat-
kozott, tekintettel arra, hogy a zeneszám is – mint összekötő elem – a műsorszám része volt.   
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg az 
Mttv. 9. § (4) bekezdését, mivel a műsorszámot az idézett törvényi rendelkezésnek megfelelően a 
III. korhatári kategóriába sorolta. 
 
Tekintettel arra, hogy a hivatalból indított eljárás során a Médiatanács jogsértést nem tárt fel, a 
Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárást megszüntette.  
 
A Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja értelmében: 
 
„A Hatóság az eljárást megszünteti, ha […] j) a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.”  
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (2) bekezdésén, továbbá az Mttv. 163. § (5) be-
kezdésén alapul. A jogorvoslat elbírálásának határidejét az Mttv. 164. § (1) bekezdése határozza 
meg.  
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Az eljárás során a Ket. 153.§ (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
  
Budapest, 2013. március 6.     

  
 
 
 A Médiatanács nevében: 

 dr. Kollarik Tamás  
 
 
 soros elnöki tisztséget ellátó tag 
 dr. Vass Ágnes  
 
 
 hitelesítő tag 
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