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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

1233/2014. (XII. 16.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a TV2 
Média Csoport Kft.-vel (1145 Budapest, Róna u. 174., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 
csatornán 2014. április 3-án sugárzott Mokka című műsorszám közzétételekor megsértette a 
műsorszámok támogatására vonatkozó rendelkezést, mely szerint a támogatott médiatartalom 
nem ösztönözhet és nem hívhat fel a támogató szolgáltatásának igénybevételére, ezért a 
Médiaszolgáltatót  

 
80 000  Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. 

 
A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a 
Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú 
számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató 
késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés 
elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási 
úton érvényesíti. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől 
számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 
Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) 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. 

 
I N D O K O L Á S  

 
A Médiatanács rendszeresen ellenőrzi a kereskedelmi közlemények szabályainak érvényesülését 
a Médiaszolgáltató saját gyártású műsoraiban.  
 
A TV2 csatorna 2014. április 3-án sugárzott Mokka című műsorszámában a Médiatanács az 
alábbiakat észlelte: 
 
A 09:00:12 és 09:08:17 között adásba került stúdióbeszélgetés elején és végén a 
Médiaszolgáltató támogatóként nevezte meg az Olajág Otthonokat, valamint a stúdióbeszélgetés 
kezdetén (09:00:22-kor) és a műsorszám záró képkockáin (09:29:30-kor) képernyőfeliraton 
tájékoztatta a közönséget, hogy „a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz/tartalmazott”. A 
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szegmens teljes időtartama alatt az „Időskori táplálkozás” vagy az „Egészséges táplálkozás 
időskorban” feliratok voltak láthatók a képernyő alsó sávjában.  
 
A stúdió vendégei az Olajág Otthonok főigazgató-helyettese, dr. Szirmai Viktor és egy lakó, Lovász 
Lászlóné Marika néni voltak.  
 
A műsorvezető először az otthon lakójától érdeklődött: „Mennyire elégedett, mire kell Önnek 
vigyáznia például, amikor az étkezésről van szó?”  
Marika nénitől a néző megtudhatta, hogy „(…) abból a kilenc menüből, ami adva van, 
lehetőségem van választani (…)”.  
A másik műsorvezető csodálkozva szólt közbe: „Naponta kilenc menüből választhat?”  
Marika néni megerősítette ezt, majd elmondta, hogy a napi menüsort tetszés szerint állíthatják 
össze a lakók, azaz variálhatják a menüsorokat.  
A műsorvezető így folytatta: „(…) említette a beszélgetésünk elején, hogy Önnek gyomorproblémái 
vannak. (…)”, majd a főigazgató-helyetteshez fordulva: „Mit tudunk elmondani azzal 
kapcsolatban, hogy azt a kilencféle menüsort Önök milyen szempontok alapján állítják össze?” 
A főigazgató-helyettes válaszából kiderült többek között: „(…) amire nagyon oda kell figyelnünk, 
hogy megfelelő vitamintartalom legyen az ételekben, megfelelő folyadékhoz jussanak az idősek 
(…), diétás menüket kell összeállítanunk, cukorbetegeknek, gyomorbetegeknek”.  
További kérdésre válaszolva kifejtette, hogy az otthonokban van dietetikus, aki segít a menüsorok 
összeállításában.  
A műsorvezető ezt követően ismét Marika nénihez fordult: „(…) mennyire figyelnek oda Ön szerint, 
hogy idényzöldségek (…) legyenek az étlapon?” Az idős hölgy elmondta, hogy az otthonban 
minden nap van gyümölcs, zöldséglevesek is szerepelnek a kínálatban, illetve hogy hús mellé 
gyakran kapnak főzeléket. Később – újabb kérdésre – hozzátette, hogy napi ötszöri étkezésre van 
lehetőség.  
Az igazgató ezt azzal egészítette ki, hogy akinek például túl korai a 16:30 órakor kezdődő 
vacsora, annak „(…) lehetősége van, hogy a saját lakrészében később fogyaszthassa el a 
vacsoráját.”  
További kérdésre megtudhatta a néző, hogy a lakrészekben konyha is van, ahol a lakó főzhet 
magának, illetve hogy „(…) van egy úgynevezett étlaptanács, amelyet a lakók egy csoportja alkot, 
és havi rendszerességgel, a menüsor összeállításakor ők maguk határozhatják meg, mik azok az 
ételek (…), amelyekről azt gondolják, hogy rákerüljenek a menüsorra, és ezt a dietetikussal, 
élelmezésvezetőkkel közösen alakítják ki.”  
A műsorvezető érdeklődésére, hogy mennyire figyelnek a lakók igényeire, az igazgató-helyettes 
elmondta, hogy „Igyekszünk erre odafigyelni (…), az nagyon fontos, a lakóknak az igényeit 
mindenképpen szem előtt kell tartanunk. (…) nagyon fontos a változatosság.” Újabb kérdésre 
hozzátette: „Amire még nagyon figyelünk, hogy a zöldség, gyümölcs, lehetőleg őstermelőktől 
jöjjön (…), amennyire lehet, jó minőségű és hazai alapanyagokat igyekszünk használni.” 
 
A műsorrésszel kapcsolatban felmerült a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. § (9) bekezdésének és a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 31. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése. 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 182. § bg) és 
c) pontjaiban foglalt hatáskörében 2014. szeptember 23-án hivatalból hatósági eljárást indított a 
Médiaszolgáltatóval szemben: a Ket. 29. § (3) bekezdése szerint a 917/2014. (IX. 23.) számú, 
MN/25382-4/2014. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a hatósági 
ellenőrzés megállapításairól és a Ket. 51. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi 
jogosultságáról, valamint a Ket. 68. § (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről.  
 
A Médiatanács továbbá az Mttv. 155. § (3) bekezdés a) pontja alapján kötelezte a 
Médiaszolgáltatót, hogy a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozzon arról, a 
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szóban forgó műsorrészben fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg az 
Olajág Otthonok szolgáltatását, és ha igen, csatolja az ezt alátámasztó megállapodást. 
 
A Médiaszolgáltató az eljárás megindításáról értesítő végzést a tértivevény tanúsága szerint 
2014. október 6-án vette át, nyilatkozata 2014. október 21-én érkezett a Hatósághoz. 
 
A Médiaszolgáltató előadta, hogy nem fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében sugározta 
a kifogásolt műsorrészt. Kifejtette, hogy ebből következően a termékmegjelenítés szabályait nem 
sérthette meg, illetve álláspontja szerint „a beszélgetés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelt, amikor tájékoztatta a nézőket a megfelelő időskori táplálkozásról, így a naponta ötszöri 
étkezés és a korai vacsora egészségügyi szempontú előnyéről”. Hozzátette, hogy a riportban 
semmilyen módon nem jelent meg a támogató, „és az idősotthonok egyéb aspektusai sem 
merültek fel”, ezért vitatja, hogy a műsorrész a támogató szolgáltatását mutatta volna be. A 
Médiaszolgáltató a fentiekre tekintettel az eljárás megszüntetését kérte. 
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján felmerült az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a 
termékmegjelenítésről szóló tájékoztatás feltüntetése miatt előzőleg a termékmegjelenítés 
szabályainak érvényesülése szempontjából is vizsgált műsorrésszel kapcsolatban, ezért a 
Médiatanács a dr. Auer János által jegyzett MN/25382-6/2014. ügyiratszámú, 2017. október 28-
án kelt végzésével a hatósági eljárást kiterjesztette a burkolt kereskedelmi közlemény 
közzétételét tiltó rendelkezés megsértésének vizsgálatára.  
 
A Médiaszolgáltató az eljárás kiterjesztéséről szóló végzést 2014. október 31-én vette át, jelen 
határozat meghozataláig újabb nyilatkozatot nem tett.  
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés és a 
Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak 
szerint értékelte: 
 

1. Az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése 
 
Az Smtv. 20. § (9) bekezdése szerint: 
 
„A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat 
fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy 
szolgáltatásának igénybevételére, illetve az attól való tartózkodásra.” 
 
A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb vázolt műsorrészben kizárólag az Olajág 
Otthonokról volt szó, az intézmény igazgató-helyettesével és egy lakóval folytatott 
stúdióbeszélgetés keretében. Az idősotthon által nyújtott szolgáltatások közül részletesen, 
reklámriportszerűen mutatta be a műsorszám az élelmezést. A szegmens alcíme – időskori 
táplálkozás – azt sugallta, hogy a Médiaszolgáltató idős emberek számára kíván táplálkozási 
tanácsokat adni, hasznos információkkal segíteni az alapanyagok kiválasztását, a megfelelő 
vitaminbevitelt, egyes betegségek megelőzését/leküzdését, azonban a műsorrészből mindössze 
azt tudhatta meg a néző, hogy az Olajág Otthonokban hányféle menüből választhatnak a lakók és 
azt milyen szempontok alapján állítják össze.  
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozatában hivatkozott tartalom – „a beszélgetés (…) tájékoztatta a 
nézőket a megfelelő időskori táplálkozásról, így a naponta ötszöri étkezés és a korai vacsora 
egészségügyi szempontú előnyéről” – nem általános információként vagy tanácsként hangzott el, 
hanem ugyancsak az Olajág Otthonok szolgáltatásával kapcsolatosan. A stúdióba meghívott 
vendég mondta el, hogy az említett idősotthonokban napi ötszöri étkezésre van lehetőség, illetve 
a szobákhoz tartozó konyharészben is megmelegíthető és elfogyasztható a vacsora, ha a közös 
esti étkezés időpontja – 16 óra 30 perc – a lakónak nem felel meg.  
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A Médiatanács megállapította, hogy az elemzett médiatartalom az Olajág Otthonok szolgáltatását 
népszerűsítette, felhívta a figyelmet a vállalkozás tevékenységére, illetve bizalmat ébresztett 
iránta, és ezzel elősegíthette az értékesítést; a bemutatott vállalkozás kereskedelmi érdekét 
szolgálta.  
 
A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a műsorszám többször utalt a támogatóként is 
megnevezett vállalkozásra: a műsorvezető 09:00:19-kor bemondta, hogy „Vendégeink dr. Szirmai 
Viktor, az Olajág Otthonok főigazgató-helyettese, valamint Lovász Lászlóné Marika néni, az otthon 
lakója”, valamint az „Olajág Otthonok” képernyőfeliratként is megjelent, a főigazgató-helyettes 
nyilatkozata közben 09:01:50 és 09:01:55, továbbá 09:06:36 és 09:06:45 között. 
 
A közönség számára így egyértelművé vált a közvetlen kapcsolat a médiatartalomban bemutatott 
szolgáltatás és a támogató között. 
 
Nem helytálló tehát a Médiaszolgáltató nyilatkozata, mely szerint a riportban semmilyen módon 
nem jelent meg a támogató, és az idősotthonok egyéb aspektusai sem merültek fel. 
 
Tekintettel arra, hogy az intézményről, ezen belül az élelmezésről elhangzott információk 
ösztönözhettek a támogatóként is megnevezett Olajág Otthonok szolgáltatásának 
igénybevételére, a közzététellel a Médiaszolgáltató megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését.   
 

2. Az Smtv. 20. § (3) bekezdése 
 
Az Smtv. 20. § (3) bekezdése értelmében „Burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban 
történő közzététele tilos”.  
 
Az Mttv. 203. § 4. pontja szerint „Burkolt kereskedelmi közlemény olyan kereskedelmi 
közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt 
reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, 
ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre”.  
 
Az Mttv. 203. § 20. pontja szerint „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 Smtv. 20. § (9) bekezdése szerint: „A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott 
médiatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott 
harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetve az 
attól való tartózkodásra.” 
 
Az Smtv. 20. § (3) bekezdése kapcsán a Médiatanács azt vizsgálja, hogy a médiaszolgáltató 
megjelenített-e a szerkesztett tartalomban kereskedelmi érdeket képviselő, azaz áru/szolgáltatás 
közvetett vagy közvetlen népszerűsítését célzó „üzenetet”. Az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 
érvényesülése körében ugyanezen magatartást szükséges vizsgálni azzal a plusz kitétellel, hogy 
ez utóbbi törvényhely megsértése esetén a vásárlásra/igénybevételre ösztönzés az adott 
médiatartalom támogatójaként megnevezett vállalkozás (vagy az általa meghatározott harmadik 
személy) terméke/szolgáltatása tekintetében valósul meg.  
 
Abban az esetben tehát, ha támogatott médiatartalomban, a támogató terméke/szolgáltatása 
tekintetében valósul meg a vásárlásra ösztönzés/felhívás, az Smtv. 20. § (9) bekezdése speciális 
szabálynak minősül az Smtv. 20. § (3) bekezdéséhez képest, ebből következően csak az előbbi 
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rendelkezés érvényesülése vizsgálható. Jelen ügy kapcsán az Smtv. 20. § (3) bekezdése nem 
vizsgálható.  
 
A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének 
meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezmény abban az esetben 
alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg.  
 
Az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a jogsértés elkövetésekor hatályos szövege 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 jelen határozat meghozataláig az alábbi esetekben állapította meg az Smtv. 20. § 
(9) bekezdésének megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben: 
 

a Médiatanács 
határozatának száma 

a jogsértés elkövetésének 
időpontja 

az alkalmazott jogkövetkezmény 

1788/2012. (X. 10.) 2012. április 16., 19., 21., 
23., 24., 28. 

Mttv. 187. § (3) b) 
300 000 Ft 

(alkalmanként 50 000 Ft; 6x) 

1951/2012. (XI. 7.) 2012. május 12., 19.  
június 23., 30.   

július 14. 

Mttv. 187. § (3) b) 
300 000 Ft 

 (alkalmanként 60 000 Ft; 5x)  

172/2013. (I. 30.) 2012. július 1., 8., 15.,  
22., 29. 

Mttv. 187. § (3) b) 
560 000 Ft 

(alkalmanként 80 000 Ft; 7x)  

256/2013. (II. 13.) 2012. május 14-18. 
június 18-20., 23., 30. 

Mttv. 187. § (3) b) 
800 000Ft 

(alkalmanként 80 000 Ft; 10x)  
 
A jogsértés miatti jogkövetkezmény alkalmazásának alapját az Mttv. 187. § (2) bekezdés és a (3) 
bekezdés b) pontja jelenti.  
 
 „187. § (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt – a jogsértés jellegétől függően – a 
jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel 
elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet 
szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, 
személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben 
értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. 
(3) A Médiatanács és a Hivatal – a (7) bekezdés figyelembevételével – a következő 
jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: 
[…] 
b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: 
ba) JBE médiaszolgáItató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által 
érintett médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege kétszázmillió forintig, 
bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió 
forintig terjedhet.”  
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltatót 1326/2011. (X. 5.) számú határozatában jelentős befolyásoló 
erővel rendelkező (a továbbiakban: JBE) médiaszolgáltatóként azonosította. A Médiatanács ezt 
követően 967/2013. (VI. 5.) sz. határozatával az Mttv. 39. §-ának 2012. július 5-i módosítására 
tekintettel módosította az 1326/2011. (X. 5.) számú határozatát. A Médiatanács 2013-ban 
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1432/2013. (IX. 25.) sz. döntésével elfogadott PJ/24797-7/2013. sz. jegyzőkönyvével és 2014-
ben a 946/2014. (IX. 30.) számú döntésével elfogadott PJ/17593-7/2014. jegyzőkönyvével az 
Mttv. 70. § (6) bekezdése szerint megállapította, hogy a korábban JBE médiaszolgáltatóként 
azonosított TV2 Média Csoport Kft. e minősége nem változott. 
 
A fentiekre tekintettel a jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv. 187. § (3) 
bekezdése ba) alpontja értelmében kétszázmillió forint.  
 
A Médiatanács az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése miatt a legutóbbi, 256/2013. (II. 
13.) számú határozatában kiszabott bírságösszeget nem emelte, mert az akkori (2012. május-
június) és a jelenlegi jogsértések elkövetése között csaknem két év telt el: a Médiatanács a 
maximális bírságösszeg 0,04%-ának megfelelő, azaz 80 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a 
Médiaszolgáltatót a jelenlegi egyszeri jogsértés miatt. 
 
A jelen határozatban kiszabott bírság az Mttv. 134. § (13) bekezdése értelmében adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül. A bírság meg nem fizetése esetén a Médiatanács az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161. §-a szerint intézkedik a bírság 
behajtásáról az adóhatóság útján. A késedelmesen megfizetett bírságot az Art. 165. § (1) 
bekezdése alapján az esedékesség napjától késedelmi pótlék terheli, melynek mértéke a 165. § 
(2) bekezdése értelmében minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. §-a 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, illetve a 164. §-on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 338. § (2) bekezdésén alapul. 
 
Budapest, 2014. december 16.     
 
         A Médiatanács nevében: 
 
 
 dr. Karas Monika  
 elnök 
 
 
 dr. Kollarik Tamás  

 hitelesítő tag 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 

1.) személyes adat  
 


