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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 

525/2014. (VI.12.) számú 

 

H A T Á R O Z A T A  

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Tolnatáj 

Műsorszolgáltató és Televízió Kft.-vel (7100 Szekszárd, Tartsay út 10., a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 

Tolnatáj TV elnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. február 10-én 19:26:52-kor közzétett 

reklámblokk első szpotjaként sugárzott klasszikus reklámmal egy alkalommal megsértette a fegyver, 

lőszer, robbanóanyag médiatartalomban történő közzétételének tilalmára 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 Tolnatáj TV elnevezésű médiaszolgáltatásának 2014. február 

hónapban sugárzott műsorfolyamát. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján 2014. február 10-én 

19:26:52-kor közzétett reklámblokk első szpotjaként sugárzott klasszikus reklám vonatkozásában 

felmerült a médiaszolgáltatásokról és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól  

szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése. 

 

A Médiatanács a 2014. február 10-én 19:26:52-kor közzétett klasszikus reklámblokk első szpotjának 

vonatkozásában a 2014. április 29-én kelt, 390/2014. (IV. 29.) számú, MN/10034-4/2014. 
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ügyiratszámú végzésében hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (7) 

bekezdésében foglalt rendelkezés egy alkalommal történt 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 2014. május 12-én vette át a hatósági eljárás 

megindításáról értesítő, valamint a nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról tájékoztató végzést, de 

jelen határozat meghozataláig nem élt nyilatkozattételi jogával.  

 

A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés alapján az alábbi 

tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 

 

A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Tolnatáj csatornán 2014. február 10-én 19:26:52-kor közzétett 

klasszikus reklámblokk első szpotjában a következő hangzott el: „A Vagyonvédelmi Szaküzlet megújult 

környezetben, széles áruválasztékkal várja tisztelt vásárlóit. Kedvezményes áron kínálunk 

vagyonvédelmi eszközöket, biztonsági őr, rendőr, polgárőr és vadászfelszereléseket, riasztó és videó 

kamera rendszereket, továbbá lőfegyvereket és lőszereket. Szaküzletünkben mindent megtalál, amire 

szüksége lehet.” 

 

Az Smtv. 20. § (7) bekezdése értelmében „Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, 

fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot, 

kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, 

ismertető kereskedelmi közleményt. E korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló 

törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre. 

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

(a továbbiakban: Grtv.) 14. § (1) és (2) bekezdései szerint: 

14. § (1) Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja. 

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti tilalmat 

a) a kizárólag az (1) bekezdés szerinti termék forgalmazásával vagy felhasználásával hivatásszerűen 

foglalkozó személyek számára szóló szakmai célú reklámra, 

b) a fegyver vagy lőszer külön jogszabály szerinti fegyverszaküzletben, illetve annak a fegyver, illetve 

lőszer forgalmazása céljából kialakított elkülönített helyiségében, valamint a külön jogszabály szerint 

engedélyezett lőfegyver-kiállításon elhelyezett reklámjára, és 

c) a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz kizárólag a külön jogszabály szerinti üzleten belül 

elhelyezett reklámjára.” 

 

A Médiaszolgáltató által közzétett reklámban lőfegyvereket és lőszereket értékesítő üzletet 

népszerűsítettek, illetve lőfegyvereket és lőszereket reklámoztak, mely adott reklám nem tartozik a 

Grtv. 14. § (2) bekezdésében megfogalmazott kivételek közé, mivel nem kizárólag lőszer, fegyver 

forgalmazásával vagy felhasználásával hivatásszerűen foglalkozó személyek számára szólt, illetve nem 

külön jogszabály szerinti fegyverszaküzletben, illetve annak a fegyver, illetve lőszer forgalmazása 

céljából kialakított elkülönített helyiségében, valamint a külön jogszabály szerint engedélyezett 

lőfegyver-kiállításon elhelyezett reklám volt, valamint nem lőszer, lőfegyver kizárólag a külön jogszabály 

szerinti üzleten belül elhelyezett reklámja volt. 

Erre tekintettel az adott reklám közzétételére vonatkozik az Smtv. 20. § (7) bekezdésében 

meghatározott tilalom, mely szerint nem szabad médiatartalomban közzétenni fegyvert, lőszert, 

robbanóanyagot népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt, ezért a Médiatanács megállapította, 

hogy annak sugárzásával a Médiaszolgáltató egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (7) 

bekezdésében foglalt rendelkezést. 

 

A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának meghatározása során az 

alábbi szempontokat vette figyelembe. 
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A Médiatanács 2011. január 1-jét követően jelen határozat meghozataláig nem állapította meg az 

Smtv. 20. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács a jelen jogsértést csekély súlyúnak ítélte meg, figyelemmel arra, hogy azt a 

Médiaszolgáltató első esetben és egy alkalommal követte el. 

 

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." 

 

A Médiatanács figyelemmel arra, hogy az Smtv. 20. § (7) bekezdésében foglaltak megsértését 

korábban nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, a jogsértés csekély súlyára tekintettel 

az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett 

döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a 

Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől.  

 

A fentiekre való tekintettel a Médiatanács az Mttv. 186. § (1) bekezdésében 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. § c) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

 

A hatósági eljárás során a Ket. 153. §-ában foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem merült fel.  

 

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, 2014. június 12. 

                 

  A Médiatanács nevében: 

 

  

       dr. Karas Monika 

 elnök 

 

 

 

 Dr. Koltay András 

     hitelesítő tag 

 

 

 

Kapják: 

1) Személyes adat  


