
 
 

 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 
 

924/2013. (V. 29.) számú 
 
 

HATÁROZATA 
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Echo 
Hungária TV Zrt.-vel (1145 Budapest, Törökőr u. 78., továbbiakban: Médiaszolgáltató)

 

 szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Echo TV csatornáján 2013. 
február 14-én 19:25:13-kor sugárzott klasszikus reklámmal egy alkalommal megsértette a reklám 
más médiatartalmaktól történő megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezést, ezért  

felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a 
jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

 
 
A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács ugyanezen médiaigazgatásra 
vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 187. §-ában 
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 
30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, 
a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának 
e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat 
végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 
napon belül bírálja el. 
 

Indokolás 
 
A Médiatanács az Mttv. 167. § (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörében, 
hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Echo TV elnevezésű médiaszolgáltatásában 2013. február 14-
én sugárzott műsorfolyamot. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján 2013. február 14-én 
19:25:13-kor sugárzott klasszikus reklám vonatkozásában felmerült az Mttv. 33. § (1) bekezdésének 
a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése. 
 

Iktatószám: MN/9095-7/2013. 
Tárgy: reklám nem megfelelő módon 
történő megkülönböztetése más 
médiatartalmaktól 
 Ügyintéző: személyes adat 
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A Médiatanács a 2013. február 14-én sugárzott klasszikus reklám vonatkozásában a 2013. április 17-
én kelt, 675/2013. (IV. 17.) számú, MN/9095-4/2013. ügyiratszámú végzésében hatósági eljárást 
indított a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 33.  § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a hatósági 
ellenőrzés megállapításairól, és felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 51. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében nyilatkozattételi, a Ket. 68. § (1) 
bekezdése szerint iratbetekintési jog illeti meg. 
 
A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint 2013. április 22-én vette át a hatósági eljárás 
megindításáról értesítő, valamint a nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról tájékoztató végzést, de 
jelen határozat meghozataláig nyilatkozatot nem tett. 
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján 
az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 
 

 
A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Echo TV csatornán 2013. február 14-én a 19:25:13 órakor 
kezdődött társadalmi célú hirdetésben közzétett két szpot (PályaSúgó - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
és az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány) közötti reklámokat elválasztó wish-ben a 
www.magyarhirlap.hu felirat jelent meg.  

 
 

 
 
 
Az Mttv. 203. § 20. pontja rögzíti, hogy a kereskedelmi közlemény olyan médiatartalom, amelynek 
célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett 
népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy 
önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi 
közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, 
arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. 
 
Az Mttv. 203. § 59. pontja fekteti le a reklám definícióját, amely szerint: "Reklám: olyan - 
műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba 
vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a 
dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog 
értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal 
összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, áru jelző 
ismertségének növelésére irányul. " 
 
Az Mttv. 203. § 64. pontja értelmében „Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, 
üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül 
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közzétett felhívás vagy közérdekű üzenete, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván 
hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára.” 
A két társadalmi célú reklám között egy internetes sajtótermék címe jelent meg 
(www.magyarhirlap.hu). Az adott megjelenítésben nem lelhető fel közérdekű üzenet, sem olyan célzat, 
amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kívánt hatást gyakorolni a nézőre, ezért az adott 
közzététel nem minősül társadalmi célú reklámnak.  
Az internetes sajtótermék nevének feltüntetésével a közzétevő elsősorban e termék népszerűsítését, 
ismertségének növelését érhette el, így a közzététel reklámnak minősül.  
 
Az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint: „A lineáris médiaszolgáltatásban a reklám 
és a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének a módja 
 
a) audivizuális médiaszolgáltatásban közzétett reklám és televíziós vásárlás esetében az optikai vagy 
akusztikus módon történő (..) figyelemfelhívás. 
 
A Médiaszolgáltató társadalmi célú reklámok között klasszikus reklámot helyezett el, így 
összemosódott a kereskedelmi üzenet a társadalmi célú reklámmal, tekintettel arra, hogy a reklám 
társadalmi célú reklám főcímek között került közzétételre. A Médiatanács megállapította, hogy jelen 
esetben a Médiaszolgáltató a reklámot nem e jellegének megfelelő optikai vagy akusztikus 
figyelemfelhívással választotta el más médiatartalmaktól, ezért megsértette az Mttv. 33.  § (1) 
bekezdés a) pontjában foglaltakat. 
 
A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének 
meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdése értelmében: 
„Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a 
Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett – legfeljebb harminc napos 
határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni 
jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja 
annak feltételeit." 
 
Az Mttv. 187. § (4) bekezdés értelmében ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági 
határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, 
ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve 
a csekély súlyú törvénysértéseket. 
 
A Médiatanács 2011. január 1- jét követően jelen határozat meghozataláig egyetlen alkalommal sem 
állapította meg Mttv. 33.  § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés megsértését a 
Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
A Médiatanács a jelen eljárásban megállapított jogsértést csekély súlyúnak értékelte, tekintettel arra, 
hogy azt a Médiaszolgáltató egy alkalommal követte el, és figyelemmel az Mttv. 187. § (4) bekezdés 
szerinti ismételtség hiányára, a Médiatanács az Mttv. 186. § (1) bekezdésben rögzített 
jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértés tényének 
megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a 
jogszerű magatartás tanúsítására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 182. § bi) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak 
szerint döntött. 
 
A hatósági eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség 
nem merült fel.  
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A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv. 163. § (1) 
és (3) bekezdésén, valamint a 164. §-on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 338. § (2) bekezdésén alapul. 
 

 
Budapest, 2013. május 29. 

a Médiatanács nevében 
 
 
 

             dr. Auer János 
    soros elnöki tisztséget ellátó tag 

 
 
 

           Dr. Koltay András 
      hitelesítő tag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 

1. Személyes adat  


