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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
ÖSSZEFOGLALÓJA  

 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 31. § (4) bekezdése alapján, az Mttv. 157-158. § 
szabályai szerint 2011. június 16-án 11.00 órától az NMHH Rendezvény- és Oktatási Központjának 
konferenciatermében (1027 Budapest, Fő u. 80.) nyilvános meghallgatást (a továbbiakban: 
Meghallgatás) tartott a termékmegjelenítés szabályait értelmező Ajánlástervezetről.  
 
A Meghallgatás lehetőséget adott az érdekelteknek, hogy kifejtsék szakmai álláspontjukat, véleményüket, 
javaslataikat a témában. 
 
A Meghallgatás résztvevői: 
 
NMHH 
 
Médiatanács  
 dr. Koltay András 
Média Döntés-előkészítő Főosztály  
 dr. Hantosi István  
Hivatal  
 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató 
 Dömötörné dr. Ács Katalin főigazgató-helyettes – levezető elnök 
 dr. Pap Szilvia megbízott főosztályvezető 
 dr. Drotár Annamária médiafelügyeleti jogi munkatárs 
 
Regisztrált érdeklődők 
 
Advenio Zrt. (Class FM) 
 Tiszttartó Titusz 
 Túri Árpád 
At Media Hungary Kft. 
 Steierlein Tamás 
ATV Zrt. 
 Lukács Csilla 
 dr. Németh Tibor 
Chello Central Europe Zrt. 
 Berkényi Szabina 
 Faur Márta 

Potecz Judit 
dr. Tóth Csaba 

Echo Hungária Zrt. 
 Szamkó Péter 
 Szecsei József 
Hír TV Zrt. 
 Szóráth Emil 
Hogan Lovells 
 dr. Sümegh Réka 
Index.hu 
 Fáy Margit 
 Ihász Ingrid 
Kiss és Bíró Ügyvédi Iroda 
 dr. Litter Zsuzsanna 
KREATIV 
 Fülöp István 
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Magyar Katolikus Rádió Zrt. 
 dr. Kober Erika 
 Radetzky András 
M-RTL Televízió Zrt. (RTL Klub) 
 dr. Gyáfrás Márta 

dr. Kaszó Klára 
 dr. Seres Zsuzsanna 
MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) 
 Kocsis Rita 

dr. Péntek Zoltán 
 dr. Sós Ágnes 
MTVA 
 Erdélyiné Balogh Erzsébet 

dr. Vincze Tímea 
Origo.hu 
 Detrekői Zsuzsa 
Első Magyar Rádiós és Szolgáltató Kft. (Rádió1) 
 Kiss Róbert 
Sanoma Digital Media Zrt. 
 Borsány-Gyenes András 
 dr. Kasnyik Boglárka 

Tóth Ildikó 
 
 

Dömötörné dr. Ács Katalin levezető elnök köszöntötte az érdeklődőket és bemutatta az NMHH-t 
képviselő résztvevőket, valamint tájékoztatást adott arról, hogy a Meghallgatásról hangfelvétel készül.     
 

Dr. Koltay András, a Médiatanács tagja köszöntőjében elmondta, hogy a 2011. január 1-jétől 
hatályos médiaszabályozás jelentősen liberalizálta a korábbi, a mai médiapiac tekintetében korszerűtlen, 
nem életszerű reklámszabályokat, mely nagy előrelépés a médiapiac számára. A jogalkotó felismerte, hogy 
a médiapiacot a reklámozók, illetve a kereskedelmi közleményeket közzétevők befizetéseiből lehet 
fenntartani, életben tartani, ezért nem cél ennek a piacnak az ésszerűtlen, indokolatlan korlátozása.  

A közzétenni kívánt ajánlás jogi természetéről kifejtette, hogy az nem kötelező erejű jogi norma, 
nem lehet hatósági döntés alapja. A Médiatanács ajánlása iránymutatás, amelyet azonban – ha sikerül 
közösen megtölteni tartalommal –, a jogviták elkerülése érdekében érdemes mindkét félnek betartania. A 
Meghallgatás – álláspontja szerint – érdemi alkalom arra, hogy a szolgáltatók véleményét megismerve és 
figyelembe véve az ajánlás mindkét fél által elfogadható irányba formálódjon.  

Elmondta, hogy a Hatóságnak mind a piaci szereplők, mind a közönség érdekeit figyelembe kell 
vennie a jogszabály értelmezése során. Hangsúlyozta, hogy miközben a Hatóság a kereskedelmi 
közlemények közzétételét a sajtószabadság integráns részének tekinti, egyensúlyt kell teremtenie a piaci 
szereplők és a fogyasztók érdekei között; a Médiatanács nem tart meghallgatást a közönség számára, de 
véleményük, panaszaik eljutnak a Hatósághoz    
 Végül arra kérte az érdeklődőket, hogy észrevételeiket írásban is juttassák el a Hatósághoz.  
 

Dömötörné dr. Ács Katalin tájékoztatta a megjelenteket a Meghallgatást megelőző, az Mttv. 157-
158. § szabályai szerint lefolytatott eljárásról, majd ismertette a Meghallgatás további programját. 

 
A Meghallgatáson elhangzott prezentációban dr. Drotár Annamária összefoglalta a 

termékmegjelenítés szabályait, a közzétenni kívánt ajánlás célját, jogi természetét, és bemutatta az 
ajánlástervezetet.  

A prezentáció rövid összefoglalása: 
A termékmegjelenítést az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (a továbbiakban: 

Irányelv) engedélyezte, amit Magyarország implementált. A termékmegjelenítés hazai szabályai – beleértve 
az ajánlás kibocsátására vonatkozó felhatalmazást – az Mttv.-ben találhatók.   

Az ajánlás célja, hogy körvonalazza az új szabályok alkalmazásának feltételeit, egységesítése a 
hatósági jogalkalmazói gyakorlatot és ezzel átláthatóvá, egyértelművé és jogilag biztonságosabbá tegye a 
szabályok alkalmazását a jogalanyok számára. Jogi természetét tekintve az ajánlás nem minősül 
jogforrásnak, nincs jogszabályi kötőereje. Iránymutatást ad a médiaszolgáltatóknak abban, hogy a 
Médiatanács hogyan értelmezi a termékmegjelenítés szabályait, orientáló szerepe van.  

Az Mttv. az Irányelv jogtechnikai megoldását követi, amikor főszabályként megtiltja a 
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termékmegjelenítést, majd megfogalmazza a főszabály alóli kivételeket, azokat a műsortípusokat, 
amelyekben a fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében közzétett megjelenítést engedélyezi, az ezt 
követő bekezdésben pedig a kivétel alóli kivételeket, az egyszerűség kedvéért „ingyenes megjelenítésnek” 
nevezett esetkört említi. A szabályok a termékmegjelenítés mindkét fajtájára vonatkoznak.   

Az alkalmazási területtel kapcsolatban megjegyzést érdemel, hogy Magyarországon a 
termékmegjelenítés a lineáris és lekérhető, audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásban engedélyezett. 

A jogalkotó a következő műsortípusokat kizárta a termékmegjelenítésből: hírműsorszám, politikai 
tájékoztató műsorszám, nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító műsorszám, vallási vagy egyházi 
tartalmú műsorszám.  

A termékmegjelenítés – az „ingyenes”, a nemzetközi gyakorlatban „kellék-elhelyezésnek” nevezett 
esetkörön kívül – csak meghatározott műsortípusokban engedélyezett: mozifilmekben, tévéfilmekben és 
tévéfilmsorozatokban, sportműsorszámokban és szórakoztató műsorszámokban azzal a feltétellel, hogy a 
műsorszám nem kifejezetten 14 év alatti kiskorúaknak szól. A szórakoztató műsorszám fogalmát a Hatóság 
úgy értelmezi, hogy a könnyed szórakoztató műsorszámok tartoznak ebbe a kategóriába. Az értelmezés 
indokai: 1) az Irányelv a „könnyed szórakoztató műsorszám” terminust használja, derogációs szabálya pedig 
kimondja, hogy a tagországok a szigorítás irányába térhetnek el a keretszabályoktól, differenciálhatják, 
szűkíthetik a megadott lehetőségeket, akár pozitív lista alapján is; 2) az Mttv. főszabályként tiltja, csak 
kivételként engedélyezi a termékmegjelenítést, ezért nem indokolt a kivételként felsorolt „szórakoztató 
műsorszám” kiterjesztő értelmezése. A Hatóság álláspontja szerint a termékmegjelenítés körében nem 
indokolt eltérni a sportműsorszám törvényi definíciójától.  

Az „ingyenes” termékmegjelenítés bármely műsorszámban lehetséges, amelyet a jogalkotó nem 
zárt ki teljes egészében a termékmegjelenítésből.  

Kizárt a termékmegjelenítés a dohánytermék, cigaretta, vényre kapható gyógyszer, fegyver, lőszer, 
robbanóanyag és a Reklámtörvény alapján nem reklámozható áruk/szolgáltatások tekintetében.  

A legális termékmegjelenítésnek négy feltétele van. Három a műsorszámok tartalmát, szerkezetét 
védi: a műsorszám tartalma, illetve a műsorrend nem befolyásolható a médiaszolgáltató felelősségét és a 
szerkesztői függetlenséget érintő módon, a műsorszám nem hívhat fel közvetlenül áru vásárlására, nem 
adhat tartalmából nem következő indokolatlan hangsúlyt a terméknek, a negyedik pedig a közönséget, mint 
fogyasztókat: a közönséget tájékoztatni kell a termékmegjelenítésről. A Hatóság nem tekinti az ajánlás 
céljával ellentétesnek, hogy e feltételek értelmezése tekintetben is orientálja a médiaszolgáltatókat, ezért az 
ajánlástervezetben az említett szabályok értelmezésének szempontjairól is kifejtette álláspontját, amelynek 
kialakításánál figyelembe vette a francia, német, belga és angol ajánlásokat, valamint az Irányelv 
indokolását.     

 
A termékmegjelenítés szabályai közül a teljes tilalom alá eső műsortípusokra és a 

termékmegjelenítésből kizárt termékek körére vonatkozó szabályok a médiaszolgáltatásban közzétett, 2009. 
december 19. után készített összes műsorszámra vonatkoznak, míg a többi szabályt (termékmegjelenítés 
műsortípusonként és a négy feltétel) csak a médiaszolgáltató által vagy befolyásolása alatt 2011. január 1-
jét követően készített műsorszámokra kell alkalmazni. A Hatóság ez utóbbi szabályok egységes 
értelmezése, a jogalkalmazók számára egyértelművé tétele tekintetében várja a médiaszolgáltatók aktív 
közreműködését. 

 
Dömötörné dr. Ács Katalin átadta a szót az érdeklődőknek. 

 
Kiss Róbert (Rádió1) elmondta, hogy rádióban másképp valósul meg a termékmegjelenítés, mint 

televízióban; a rádióban értelemszerűen szövegbe kell helyezni a termék/szolgáltatás nevét, mivel kizárt a 
vizuális megjelenítés. Kérdései: ha egy kitelepülés során bemondják a helyszín vagy rendezvény nevét, az 
termékmegjelenítésnek minősül-e, illetve a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám környezetében (akár 
a műsorszám megszakítása során) közzétehető-e olyan reklámblokk, amely a hirdető reklámját is 
tartalmazza.  
 

Dr. Koltay András tisztázta a Meghallgatás kereteit; elmondta, hogy konkrét kérdések 
megválaszolására a Meghallgatáson nem kerülhet sor, mert a jogértelmezési kérdések kidolgozása időt 
igényel, a Hatóság az összes felmerült kérdésre alapos átgondolás után, írásban szeretne választ adni. Ha 
ezt követően is maradnak még kérdések, a Hatóság megtalálja majd annak a módját, hogy az érintettek 
erről kommunikáljanak egymással, a Meghallgatáson azonban csak a szakmai álláspontok kifejtésére van 
lehetőség. 

Ezt követően megemlítette, hogy az Irányelv szabályai csak a televíziós/audiovizuális 
termékmegjelenítésre vonatkoznak, ennek ellenére a magyar jogszabály lehetővé teszi a rádiós 
termékmegjelenítést. Közös gondolkodást igényel, hogy a rádióban alkalmazott termékmegjelenítés hogyan 
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valósítható meg jogszerűen.  
 
Dr. Kaszó Klára véleménye szerint Kiss Róbert hozzászólása jól példázza, hogy a 

médiaszolgáltatókban mekkora félelmek vannak a szabályok alkalmazásával kapcsolatban.  
Az ajánlástervezet szövegére térve kifogásolta, hogy a 2.1 pontban a „kell alkalmazni” kifejezés 

szerepel, ami véleménye szerint nem megfelelő fordulat egy jogszabályi kötőerővel nem rendelkező, 
orientáló szerepű ajánlás tekintetében.   

Jelezte, hogy a 2.2.2 pontban az ajánlástervezet ponttalanul használja a törvény szövegét: a fizetés 
vagy hasonló ellenszolgáltatás fejében történő termékmegjelenítés a meghatározott műsortípusokban azzal 
a további feltétellel megengedett, hogy azok nem kifejezetten 14 év alatti kiskorúaknak szólnak, de az 
ajánlástervezet szövegéből kimaradt a „kifejezetten” fordulat. Kifejtette, hogy ez igen fontos különbség, mert 
számos olyan műsorszámot tud felsorolni – különösen a mozifilmek világából –, amelyek elsősorban a 
fiatalabb generációt kívánják megszólítani, de nem lehet rájuk azt mondani, hogy kifejezetten 14 év alatti 
kiskorúaknak szánt műsorszámok. 

Álláspontja szerint érdemes lenne az ajánlás elején szó szerint idézni a törvény szövegét, tekintettel 
arra, hogy az ajánlástervezet ezt több helyen megteszi. 

Következő észrevétele az „ingyenes” termékmegjelenítésre vonatkozott. Kifejtette, hogy maga a 
kifejezés kerülendő a gazdasági élet világában, és a szabály alkalmazása számvitelileg is számos gondot 
okoz majd a szolgáltatóknak. Kérdésként fogalmazta meg, hogy vajon a Médiatanács mit tekint „ingyenes” 
megjelenítésnek, azaz pl. a barter-megállapodások ingyenesek-e vagy sem, illetve mit tekinthetünk 
„ellenértéknek vagy más hasonló ellenszolgáltatásnak”.  

Ezt követően a „szórakoztató műsorszám” értelmezésének problémáját vetette fel. Úgy véli, hogy a 
szórakoztató műsorszám nem olyan kategória, mint a sportműsor, főzőműsor stb., egyszóval nem lehet a 
besorolás alapja a műsorszám tartalma, mert akár egy ismeretterjesztő vagy életmód műsor is 
szórakoztathat. Hozzátette, hogy a műsoroknak általában az a célja, hogy a nézőket szórakoztassa, akár az 
oktatáson, tájékoztatáson keresztül is. Hangsúlyozta, hogy nagy örömükre szolgálna, ha a Médiatanács 
nem leszűkítve tenné lehetővé a szolgáltatók számára a termékmegjelenítést, hanem örülhetnének annak, 
hogy van egy új forrás, amely által minden médiaszolgáltató szélesíteni tudja a műsorkínálatát. 

A sportműsorszám fogalmának értelmezése tekintetében kifejtette, hogy véleményük szerint 
sportműsorszámnak kell tekinteni minden olyan programot, amely sportolásra buzdítja a fiatalokat vagy a 
sport szépségét közvetíti, beszélgetős műsor, vagy érdekes egyvelege a sport-témájú műsorszámoknak. 
Hozzátette, a szolgáltatóknak érdeke is fűződik ahhoz, hogy ezekből addicionális bevételei 
keletkezhessenek, mert a sportműsorok önmagukban nem vonzzák a közönséget, ezért nem is szerepelnek 
a mai magyar médiapalettán. 

             
Dr. Koltay András válaszában elmondta, hogy érdemes lenne az ajánlást a kereskedelmi 

közlemények egymáshoz való viszonyáról szóló fejezettel kiegészíteni, tisztázni szükséges például a 
termékmegjelenítés és támogatás viszonyát. A Hatóság ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is várja az 
észrevételeket.  

A sportműsorszámról elhangzott észrevételekkel kapcsolatban kifejtette, hogy a törvényi definíciótól 
nem lehet eltérni, viszont vizsgálható, hogy a nem sportközvetítést tartalmazó sport-témájú műsorszámok 
minősülhetnek-e szórakoztató műsorszámnak, mert ez utóbbi kategória nem egzakt. Úgy véli, nehéz 
helyzetben van a jogalkalmazó, mert kénytelen „elvágólag” meghatározni, mit tekint szórakoztató 
műsorszámnak, nem indulhat ki abból, hogy minden műsorszám – akár egy filozófiai beszélgetős műsor is – 
szórakoztathat.            

A Hatóság megpróbálja értelmezni az „ingyenes” termékmegjelenítésnél felvetődő fogalmakat: 
minek minősül a barter, mit jelent az „egyéb szolgáltatás”, az ÁFA-fizetési kötelezettség ellenére 
megállapítható-e az ingyenesség stb., de az lenne a megfelelő, ha ez is a szolgáltatókkal közösen valósulna 
meg.  
 

Fáy Margit (Index.hu) elmondta, hogy az általa képviselt Index.hu sajtótermék, hírportálként van 
regisztrálva, ugyanakkor vannak lekérhető médiaszolgáltatás jellegű tartalmai is, és bizonytalanok abban, 
hogy ezekben a tartalmakban miként, milyen szabályok szerint alkalmazhatnak termékmegjelenítést. 
Példaként említette a Sziget Fesztiválról tudósító anyagaikat, és azt kérte, hogy a Hatóság az online 
szolgáltatások keretében megjelenő lekérhető tartalmak tekintetében is értelmezze a szabályokat. 

 
Lukács Csilla (ATV) szerint a tervezett ajánlás hátrányba hozza azokat a televíziókat, amelyek nem 

szórakoztató profilúak. Ha egy médiaszolgáltató alapvetően tájékozató jellegű műsorokat sugároz, akkor 
nem alkalmazhatja az új reklámeszközt, mert az ajánlás a magazinműsorokat is kizárná a szórakoztató 
műsorszám kategóriájából. Véleménye szerint a jelenlegi formában egyes televíziókat segít az ajánlás, 
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másoknak viszont nem ad lehetőséget az új bevételi forrás igénybe vételére.  
Javasolta, hogy maga a Hatóság tartson tájékoztató kampányt a termékmegjelenítésről a közönség 

részére.   
Felvetette, hogy a szolgáltatóknak segítene, ha a Hatóságtól gyorsan, telefonon kaphatnának 

választ a gyártási folyamat során felvetődő jogértelmezési kérdéseikre.   
Utalt a dr. Kaszó Klára által felvetett „ingyenesség” problémájára, ami – véleménye szerint – 

számvitelileg nem létezik. Úgy véli, ennek értelmezésében nagyon sok bizonytalanság várható, ezért ezt 
fontos tisztázni.  

Javasolta, hogy a készülő ajánlás a reggeli magazinműsorokat és egyéb beszélgetős, magazin 
jellegű műsorokat, valamint a főzőműsorokat ne zárja ki a szórakoztató műsorszám kategóriájából, és akkor 
a jellemzően nem szórakoztató műsorszámokat közlő tematikus csatornák is élhetnek majd az új 
lehetőséggel.   

Végül két konkrét jogalkalmazói kérdést tett fel: 1) a termékelhelyezést tartalmazó műsorszámok 
előzetesei is tartalmazhatnak-e termékmegjelenítést, és ebben az esetben is fennáll-e a tájékoztatási 
kötelezettség, valamint 2) támogatott és termékmegjelenítést is tartalmazó műsorszám esetén lehet-e a 
hirdető és a támogató ugyanaz a vállalkozás. 

 
Dr. Koltay András kifejtette, hogy a hatósági „telefonos segítség” jogszerűtlen és 

megvalósíthatatlan, mert egy ilyen jellegű tájékoztatásból hiányoznak azok a jogi garanciák, amelyek a 
hatósági eljárásban megvannak. A legtöbb, amit a Hatóság az egységes jogértelmezés kialakítása 
érdekében tehet, az ajánlás közzététele, amely azonban nem adhat pontos eligazítást az összes, 
gyakorlatban előforduló helyzetre.    

 
Dr. Tóth Csaba (Chello Central Europe) a Lukács Csilla által felvetett problémát ismételte meg: a 

tematikus csatornák nem tudnak élni a termékmegjelenítés biztosította lehetőséggel, ha a Médiatanács az 
ajánlástervezetben kifejtettek szerint értelmezi a szórakoztató műsorszám fogalmát. A „Chello” által 
üzemeltetett csatornák jórészt életmódműsorokat, sportműsorokat, ismeretterjesztő műsorszámokat 
sugároznak, ezért számukra az lenne megfelelő, ha a Hatóság tágabban értelmezné a szórakoztató 
műsorszám fogalmát. Példaként hozta a „Harmadik félidő” című, vasárnaponként jelentkező sport-témájú 
műsorszámukat, amely show-műsornak nevezhető keretben mutatja be az adott NB1-es fordulót. Úgy 
gondolja, hogy az ilyen típusú műsorok, valamint a lakberendezési- és főzőműsoraik is beletartoznak a „light 
entertainment” fogalmába. Véleménye szerint az ajánlástervezet – a jelenlegi tartalommal – a 
bulvárműsorok gyártását segíti elő. Ellentmondást vél felfedezni abban is, hogy míg a 
dokumentumfilmekben a szabályozás megengedi a termékmegjelenítést, addig a hasonló témájú, 
ismeretterjesztő műsorokban az ajánlás nem javasolja. Álláspontja szerint ez az ellentmondás azzal oldható 
fel, ha a Hatóság úgy módosítja az ajánlástervezetet, hogy a tematikus csatornák azon, szórakoztató jellegű 
műsorai is beleférnek a termékmegjelenítést lehetővé tevő kategóriába, amelyek egyébként ismereteket is 
terjesztenek, kulturális értékeket is közvetítenek.  
 

Dr. Péntek Zoltán (TV2) utalt az írásban megküldött észrevételeikre, majd az elhangzottakra 
reagált. Álláspontja szerint nem szükséges a Médiatanácsnak meghatároznia a kereskedelmi közlemények 
egymáshoz való viszonyát, mert az benne van a jogszabályban; sok eddig felmerült kérdés egyértelműen 
megválaszolható a Médiatörvényből.     

Úgy véli, hogy az új szabályozás paradigmaváltást jelent, a korábbi törvény alapján rögzült sémákat 
mindkét oldalon el kell felejteni.  

Az ajánlás jogi természetével kapcsolatban kifejtette, hogy bár nem kötelező, reméli, ha ennek 
alapján járnak el, akkor nem lesznek közigazgatási eljárások, azaz vélhetőleg az ajánlással ellentétes 
médiatanácsi határozat nem születik majd. Meggyőződése ugyanis, hogy az ajánlás be fog kerülni a 
közigazgatási határozatba és a bírósági eljárásokba is.   

Álláspontja szerint az „ingyenesség” kiolvasható a törvényből: a produkciós kellék biztosításán túl 
pénzfizetés vagy más ellenszolgáltatás nincs, azaz nyilvánvalóan barterszerződésről van szó, és ezt 
számvitelileg kezelni kell. Fontos, hogy a Médiatanács ne azt vizsgálja, hogy van-e számla, mert a számla 
nemcsak fizetésnél van, hanem barterszerződésnél is. Úgy gondolja, ez az értelmezés van összhangban az 
Irányelv rendelkezésével.  

A közönség tájékoztatására vonatkozóan javasolta, hogy ne képernyőszöveg, hanem piktogram 
legyen, valamint kifejtette, hogy hosszúnak, és a nézők számára zavarónak tartja a tájékoztatás 10 
másodperces megjelenítését. Álláspontja szerint az ajánlástervezetben javasolt tájékoztató kampány 
elkésett.   

Kifejtette, hogy a közösségi jogon belüli új reklámszabályozás azért jött létre, hogy az európai piacot 
támogassa, hogy az itthon és Európában előállított médiatartalmak kevesebb költségvetésből 
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készülhessenek el. A szolgáltatók lehetőséget látnak a termékmegjelenítésben, ez a szabályozás a 
médiaszolgáltatók támogatása érdekében született meg.  

Dr. Kaszó Klára véleményével összhangban ő sem ért egyet az ajánlástervezetben az „indokolatlan 
hangsúly” kifejtésénél szereplő „kritikai szemlélet hiánya” kitétellel. Elmondta, hogy nem ellenpontozhatják a 
terméket, nem mondhatják azt a hirdetőnek, hogy a versenytárs termékét is megjelenítik, mert így szól az 
ajánlás.   

Végül utalt arra, hogy egyetért dr. Tóth Csaba bulvárosodásra és ismeretterjesztő filmekre 
vonatkozó észrevételével. 

 
Dr. Koltay András elmondta, hogy az „indokolatlan hangsúly” értelmezése is fontos és nehéz téma, 

ezzel kapcsolatban is várja a Hatóság a javaslatokat.   
Álláspontja szerint a termékmegjelenítés jelentéséről szóló tájékoztató kampány annak ellenére is 

szükséges, hogy a szolgáltatók egy része hónapok óta alkalmaz jelöléseket. Úgy véli, hogy a magyar 
médiafogyasztók túlnyomó része nem tudja pontosan, mit jelent az a rövid mondat, ami feltűnik a 
termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok elején. Fontos, hogy ne csak arról beszéljünk, hogyan 
lehetne tágítani a szórakoztató műsorszám fogalmát, hanem arról is, hogy mit kap a közönség. A tájékoztató 
kampányra vonatkozó kérés nem kikényszeríthető, és nem teljesítése nem szankcionálható, de megítélése 
szerint nem okozna problémát a szolgáltatóknak.    
 

Kiss Róbert (Rádió1) – Rádióban nem megvalósítható a 10 másodperces tájékoztatás. 
 

Dr. Péntek Zoltán (TV2) – visszatérve az „ingyenességhez” – elmondta, hogy a „hasonló 
ellenszolgáltatás” fordulat nagyon megkavarja az egész szabályozást. Javasolta, hogy a Hatóság a „fizetés 
ellenében történő” fordulatnál húzzon határt, mert különben nem lehet majd elhatárolni a „más hasonló 
ellenszolgáltatást” az „ingyenes” megjelenítéstől.  

 
Dr. Kaszó Klára (RTL Klub) értelmezése szerint a „hasonló ellenszolgáltatás” maga az 

„ingyenesen” biztosított kellék, az ajánlástervezet szövege itt túlbonyolított, ezt helyre kellene tenni.  
 

Dömötörné dr. Ács Katalin röviden összefoglalta, számba vette az elhangzott észrevételeket. 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az észrevételek, javaslatok alapján a Hivatal áttekinti az 
ajánlástervezetet, és az átdolgozás után fogja azt a Médiatanács elé tárni. A kérdésekre, észrevételekre, 
véleményekre a választ a Hatóság 30 napon belül írásban adja meg, és a Meghallgatásról szóló 
összefoglalót is 30 napon belül teszi közzé a Médiatanács honlapján. 
 

Dr. Koltai András megköszönte a részvételt, és kérte, hogy az elhangzott, vagy esetleg el sem 
hangzott észrevételeket az érdekeltek június 24-ig írásban küldjék meg a Hatóságnak.   
 

 
Összefoglaló a Hatósághoz írásban érkezett dokumentumokról 

 
A Hatósághoz a Meghallgatás tárgyával kapcsolatban az Mttv. 158. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül 
közzétehető dokumentum elektronikus úton nem érkezett. A Meghallgatás előtti napon küldte meg 
észrevételeit írásban dr. Péntek Zoltán a TV2, dr. Gyáfrás Márta az RTL Klub és dr. Tóth Csaba a Chello-
csoport képviseletében. A Meghallgatást követően a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének 
képviselőjeként Detrekői Zsuzsa, a Sanoma Digital Media Zrt. nevében dr. Pintye László vezérigazgató tette 
meg írásban javaslatait.  
  

A Chello-csoport (Chello Central Europe Zrt., Spektrum TV Zrt., TV Paprika Zrt. és Filmmúzeum 
Zrt.) írásbeli észrevételei: 
  

Dr. Tóth Csaba az írásban benyújtott álláspontjuk főbb elemeit a Meghallgatáson szóban kifejtette. 
Általános észrevételük, hogy az ajánlástervezet ellentétes a 2011. január 1-jétől hatályos reklámjogi 
rendszer céljával. Úgy vélik, az új szabályok célja, hogy segítsen a reklámbevételekből élő piaci szereplők 
finanszírozási nehézségein.  

Álláspontjuk szerint az ajánlástervezet a tematikus csatornákra nézve diszkriminatív módon, 
indokolatlanul szűken értelmezi/határozza meg a termékmegjelenítés tekintetében kulcsfontosságú 
kategória, a „szórakoztató műsorszám” fogalmát. Véleménye szerint a termékmegjelenítés alkalmazása 
körében szórakoztató műsorszámnak minősülnek – a szabályozás céljával összhangban – az 
ismeretterjesztő szórakoztató műsorszámok (infotainment műsorok), a magazinműsorok és életmódműsorok 
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(pl. főzőműsor, barkácsműsor, kertészkedésről szóló műsorszám) is, ellenkező esetben a tematikus 
csatornák nem tudnak majd élni az új szabályok által nyújtott lehetőséggel.  
            Úgy véli, nem logikus a termékmegjelenítés tiltása az ismeretterjesztő műsorokban, amikor a törvény 
egyértelműen megengedi azt a szintén ismeretterjesztő jellegű dokumentumfilmekben. Hasonló a viszony a 
kulturális/oktató jellegű műsorok és a vetélkedőműsorok között, az ajánlástervezet mégis csak ez utóbbi 
műsortípusban engedné az ellenérték fejében történő termékmegjelenítést. 
            Az alkalmazás korlátaira vonatkozóan kifejtette, hogy álláspontjuk szerint önmagában nem minősül 
indokolatlan hangsúlynak a termékkel kapcsolatos szlogen megjelenése, ugyanis lehetnek olyan helyzetek, 
amikor ez logikusan következik a műsorszám tartalmából. 
  

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének nevében Detrekői Zsuzsa a következő 
javaslatokat fogalmazta meg. 
            Javasolta, hogy kerüljön be az ajánlásba: a lekérhető médiaszolgáltatások esetében az egyes 
műsorszámokat – műfajuk tekintetében – a műsorkörnyezettől/műsorrendtől függetlenül, kizárólag tartalmuk 
alapján kell minősíteni. 
            Javasolta a sportműsorszám fogalmának kiterjesztését. 
            Kifejtette, hogy nem osztják a Hatóság álláspontját, amely a kulturális műsorszámokat, 
stúdióbeszélgetéseket és életvitelt segítő műsorszámokat kizárná a szórakoztató műsorszám kategóriájából. 
Álláspontjuk szerint ez a korlátozás az igényesebb, a felhasználók szórakoztatását szolgáló műsorszámok 
jelentős részénél szűkíti a bevételi forrás lehetőségét.  
            Az ajánlástervezet nem tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy a lekérhető 
médiaszolgáltatásban hogyan valósuljon meg a fogyasztók tájékoztatása. Meggyőződésük szerint a 10 
másodperces időtartam nem életszerű; legfeljebb három másodperces tájékoztatót és az alábbi piktogramot 
javasolják.     
 

  
 

Dr. Gyáfrás Márta az RTL Klub jogi képviselőjeként előadta, hogy az ajánlástervezet indokolatlanul 
szűkíti a „szórakoztató műsorszám” fogalmát, és ezzel korlátozná a médiaszolgáltatók 
termékmegjelenítéssel kapcsolatos lehetőségeit. Kifejtette, hogy nem célszerű definiálni a szórakoztató 
műsorszám fogalmát, mert az célcsoportonként és napról napra is változik. Meggyőződésük, hogy egy 
főzőműsor vagy sportmagazin egyszerre szórakoztat és informál, egy zenei tehetségkutató vagy 
táncverseny pedig amellett, hogy szórakoztat, kulturális értékeket is közvetít. Ezért a „szórakoztató 
műsorszám” fogalmának tisztázása helyett lényegesebbnek tartják, hogy a Hatóság példákon keresztül 
világítsa meg, milyen műsorok tartozhatnak ebbe a körbe. Álláspontjuk szerint szórakoztató műsorszám a 
talk-show, zenei műsor, tehetségkutató, valóság show, vetélkedő, kabaré, magazinműsorok (életmód, hobbi, 
utazás, bulvár, főzés) és egyéb sporttal foglalkozó műsorszámok (a sporthírek kivételével), valamint a 
dokumentarista jellegű szórakoztató műsorok. Úgy vélik, nem helyes a konkrét tartalom ismerete nélkül 
műsorszámtípusokat eleve kizárni a termékmegjelenítés lehetőségéből.  

Fontosnak tartják tisztázni, hogy mit jelent pontosan az Mttv. 30. § (2) bekezdés szerinti „ingyenes” 
termékmegjelenítés. Véleményük szerint ez azt jelenti, hogy a gyártó/forgalmazó/szolgáltató a produkció 
által használt terméken felül „pluszban” nem fizet, illetve egyéb terméket nem juttat a médiaszolgáltatónak. 
A termékmegjelenítés e fajtájának alkalmazása esetén a hirdető számlát állít ki a médiaszolgáltató részére a 
termékmegjelenítés céljából átadott termékről, a médiaszolgáltató pedig a termék bemutatásáért ugyanezen 
összegről állít ki számlát, azaz a felek pénzmozgás nélkül, kompenzáció útján rendezik a tranzakciót azzal, 
hogy ÁFA bevallási/fizetési kötelezettségüknek eleget tesznek.    

Az RTL Klub képviselőjének véleménye szerint az ajánlástervezet 3.3 pontjában, a „közvetlen 
felhívás” értelmezésénél a műsor tartalmából következő részletes termékbemutatás (fogyasztóvédelmi-, 
ajánló-, autósműsorok) esetkörénél kifejtett álláspont értékelhetetlen, mert a műsorszám szorosan vett 
tartalmából következő termékbemutatás nem minősül termékmegjelenítésnek és burkolt kereskedelmi 
közleménynek sem.  

Úgy véli, a „szerkesztőileg indokolt” megjelenítés olyan bonyolult szakmai kérdés, ami objektíven 
nem vizsgálható. Megjegyzi, hogy amikor a terméket a vállalkozás nem kellékként bocsátja rendelkezésre, 
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hanem fizet a megjelenítésért, akkor nem is vizsgálható ez a feltétel, mert a termék egyértelműen 
kereskedelmi érdekből van jelen. A termékmegjelenítések jelentős részében nem feltétlenül indokolt a 
termék/szolgáltatás jelenléte, nélküle is megvalósulhatna a műsorszám. A termékmegjelenítésnek, mint 
kereskedelmi közlemények az a célja, hogy a terméket/szolgáltatást népszerűsítse, így nem lehet feltétele 
az, hogy a műsorszám tartalmából következzen. Álláspontja szerint az „indokolatlan hangsúly” vizsgálatánál 
csak az lehet szempont, hogy a termék bemutatása milyen hangsúllyal és intenzitással, mennyire életszerű 
módon történik. Ha egy műsorszám összképe alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem az 
események követése, a tartalom bemutatása a fő szempont, hanem az, hogy minél többször direkt módon 
megjelenjen egy termék, akkor állapítható meg az indokolatlan hangsúly. A fentiek alapján a szerkesztői 
indokoltságot a termékmegjelenítés lényegével összeegyeztethetetlennek tartja, az életszerűséget pedig a 
megjelenítés körülményeinek mérlegelése alapján tartja megítélhetőnek.  

Követhetetlennek, betarthatatlannak, illetve értelmezhetetlennek tartja az ajánlástervezet 
„indokolatlan hangsúly” vizsgálatánál rögzített szempontjait, mint pl. „egyértelmű elkötelezettség egy termék 
iránt”, „a megjelenített termékek különféleségének hiánya” és „kritikai szemlélet hiánya”.  

A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok jelölésére tett javaslattal kapcsolatban előadta, 
hogy az megvalósíthatatlan, de ettől függetlenül is érdemes lenne fogyasztó- és képernyőbarát megoldást 
választani: egy piktogramot, ami lehetne TM vagy T betű. Elmondta, hogy társaságuk kész szerepet vállalni 
a jelölés magyarázása tekintetében, akár TCR-ek formájában is. Úgy véli ugyanakkor, hogy a 
termékmegjelenítés mibenlétéről, jogi hátteréről szóló tájékoztatás nem a médiaszolgáltatók, hanem a 
Hatóság feladata. 

Álláspontjuk szerint a jelenlegi szabályok alapján lehetőségük van a termékmegjelenítés és 
támogatás párhuzamos alkalmazására ugyanazon műsorszámban, ha betartják a két kereskedelmi 
közleményre külön-külön meghatározott szabályokat. Az RTL Klub jogi képviselője javasolta, hogy a 
Hatóság ezt is rögzítse az ajánlásban.  

Ugyancsak kérte, hogy kerüljön be az ajánlásba: nincs törvényi akadálya annak, hogy a 
termékmegjelenítő és/vagy terméke/szolgáltatása reklámban is megjelenjen adott műsorszámot 
megszakítva, akár osztott képernyős vagy virtuális reklámüzenetben.  

Értelmezésük szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám előzetesében is szerepelhet 
termék, és e kérdéskör tisztázását is fontos tartják az ajánlásban. A következő szabályok betartását 
javasolta: 1) ha az előzetes vonatkozásában nincs termékmegjelenítésre megállapodás, akkor a 
figyelmeztetést sem kell elhelyezni; 2) általában nem ésszerű feltüntetni az ajánlókon a termékmegjelenítést, 
de ha a Hatóság ezt mégis szükségesnek tartja, akkor a blokk eleje-vége főcímében szerepeljen a 
tájékoztatás.  

Álláspontjuk szerint tisztázni kell az ajánlásban, hogy ha a médiaszolgáltató által gyártott 
műsorszámban „átvett” (független gyártásban készített) szegmensek vannak, amelyek termékmegjelenítést 
tartalmaznak, akkor nincs szükség a közönség tájékoztatására. 

Szintén fontosnak tartják rögzíteni, hogy a műsorszámban a termékmegjelenítés szándéka nélkül 
esetlegesen feltűnő logók, termékek megjelenése nem minősül termékmegjelenítésnek, ebből következően 
a jelölésre vonatkozó kötelezettséget sem kell ebben az esetben betartani, de a logót/terméket sem kell 
kitakarni.  

Úgy vélik, nem sérti a szabályokat, ha kiírják a figyelmeztetést, azonban mégsem szerepelnek 
termékek az adott műsorszámban.   

   
A Sanoma Digital Media Zrt. írásbeli észrevételei: 

 Álláspontjuk szerint a termékmegjelenítés törvényi fogalmában szereplő „más hasonló ellenszolgáltatás” 
jelenti az Mttv. 30. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetkört („ingyenes” termékmegjelenítés), 
ezért az ajánlástervezet definíciója szükségtelenül hoz létre újabb kategóriát. Az „ingyenes” megjelenítés 
véleményük szerint a „barter placement”-et jelenti: pénzmozgás nélkül, de piaci érték meghatározásával 
valósul meg a termék a megjelenítéssel biztosított médiafelület „cseréje”.   

A Médiaszolgáltató képviselője javasolta, hogy az ajánlástervezet 2.2.2 pontja szó szerint idézze az 
Mttv. szövegét: „A fizetés ellenében való termékmegjelenítés az alábbi műsortípusokban engedélyezett 
azzal a feltétellel, hogy a műsorszám nem kifejezetten 14 éven aluli kiskorúaknak szól:…”.  

Úgy vélik, indokolt rögzíteni az ajánlásban, hogy a sportközvetítéseket megelőzően, illetve a 
közvetítés után és a természetes szünetekben zajló beszélgetések a közvetítéssel egységet, egy 
műsorszámot alkotnak, ezért ezek a részek nincsenek kizárva a termékmegjelenítésből.  

A Médiaszolgáltató képviselője szó szerint ismételte meg a Magyar Tartalomszolgáltatók 
Egyesületének (fentebb) „szórakoztató műsorszám” értelmezésére vonatkozó javaslatát.  

Véleménye szerint indokolt lenne rögzíteni az ajánlásban, hogy – az egyes kereskedelmi 
közleményekre külön-külön vonatkozó szabályok betartása esetén – termékmegjelenítés és támogatás 
párhuzamosan alkalmazható.  
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Indokolatlanul hosszúnak és a nézőket is zavaró megjelenítésnek tartják a 10 másodperces 
tájékoztatást, véleményük szerint a gyógyszerreklámozáshoz kapcsolt kötelező tájékoztatás tekintetében 
már bevált 5 másodperces megjelenítés elegendő lenne. Úgy vélik továbbá, hogy megfelelő, egyidejűleg 
lebonyolított tájékoztató kampányt követően hatékonyabb és alkalmasabb lenne egy logó bevezetése. 
Álláspontjuk szerint a kampány lebonyolítása a Médiatanács feladata, különös tekintettel a Hatóság 
médiaműveltség és médiatudatosság magyarországi fejlesztésében vállalt szerepére.  

 
A TV2 jogi képviselője szerint szükség van ajánlás kibocsátására a termékmegjelenítés 

szabályainak értelmezéséhez, és a Hatóságnak érdeke a nemzetközi háttérrel is rendelkező szolgáltatók e 
folyamatba való bevonása.  

Úgy véli, az ajánlástervezet a „szórakoztató műsorszám” kategóriáját indokolatlanul megszorítóan 
értelmezi. Példaként hozta fel a főzőműsorokat, amelyek meglátása szerint elsősorban a bennük szereplő 
egyéniségektől, szórakoztató elemektől népszerűek, nem pedig ismereteket közvetítő főzőtanfolyamok. 
Megjegyezte, hogy az angol- és német szabályok szerint a fogyasztóvédelmi/tanácsadási műsorok 
minősülnek életvezetési-, életmódműsornak, és csak ezekben a műsortípusokban nem engedélyezett a 
termékmegjelenítés, a szórakoztató műsorszámok tekintetében egyéb korlátozást nem állapítanak meg a 
külföldi szabályok. Úgy gondolja, a termékmegjelenítés szempontjából nem csak lehetséges, hanem 
szükséges is eltérni a törvényi sportműsorszám-definíciótól, és sportműsorszámnak tekinteni a sport-témájú 
beszélgetős műsorokat is. Álláspontja szerint a kulturális műsorok gyártására ösztönzőleg hatna, ha az 
ajánlástervezet az ide tartozó műfajokban is megengedné a pénzbeli ellenszolgáltatás ellenében való 
termékmegjelenítést. Indokolatlannak tartja a különbségtételt az ismeretterjesztő (dokumentum-) film és 
ismeretterjesztő műsorszám, valamint a bulvármagazin és az egyéb, tájékoztató jellegű magazinműsorok 
tekintetében is. Kifejtette, hogy azért sincs indoka a „szórakoztató műsorszám” megszorító értelmezésének, 
mert a termékmegjelenítés törvényi feltételei – ellentétben pl. az angol „prop placement” („kellék-
elhelyezés”) esetkörével – egyaránt vonatkoznak a termékmegjelenítés mindkét fajtájára.  

A termékmegjelenítés korlátaira/feltételeire térve előadta: 
Álláspontjuk szerint a szerkesztői felelősség és függetlenség befolyásolása akkor állapítható meg, 

ha a műsorszám tartalmából egyértelműen kiderül, hogy az valójában kereskedelmi üzenet/közlemény 
céljából lett közzétéve, és ezen kívül egyéb üzenetet és tartalmat nem hordoz.  

Kifejtette, hogy a „közvetlen felhívás” értelmezésénél felsorolt „promóciós jellegű felszólítások” nem 
fogadhatók el. Dramaturgiailag elképzelhető pl. olyan helyzet, amelyben (egy fikciós alkotásban) adott 
termék előnyös tulajdonságairól esik szó, vagy termékhez kapcsolódó szlogen hangzik el, ezért ezeket nem 
lehet egyértelműen promóciós utalásoknak tekinteni.  

Az „indokolatlan hangsúly” mérlegelésével kapcsolatban kifejtette, hogy feleslegesnek és 
megtévesztőnek ítélik az ajánlástervezet következő mondatát: „indokolatlanul hangsúlyos a megjelenítés, ha 
a termék/szolgáltatás/védjegy az átlagos néző számára egyértelműen azonosítható módon jelenik meg, ám 
megjelenése nem következik a műsorszám tartalmából”. Hangsúlyozta, hogy a megrendelő azért fizet, hogy 
a terméke egyértelműen azonosítható legyen; a néző védelmét a figyelmeztetés szolgálja. Álláspontja 
szerint a műsorszám tartalmából következő megjelenés vizsgálata csak fikciós műsorszámoknál lehetséges, 
és nagyon szubjektív értelmezésre ad lehetőséget. Úgy véli, az ennél a pontnál felsorolt vizsgálati 
szempontok – a „hirdető elérhetőségeinek közlése” kivételével – nem életszerűek és megkérdőjelezik a 
termékmegjelenítés gyakorlati alkalmazhatóságát.  

A nézők tájékoztatásáról elmondta, hogy társaságuk a piktogramot támogatja a képernyőszöveggel 
szemben, és csak piktogramos tájékoztatás esetén tartja ésszerűnek a tájékoztató kampányt, illetve a 
figyelmeztetés 10 másodperces – a nézők számára is zavaró – megjelenése helyett elegendőnek tartja a 3 
másodperces megjelenítést.                 

   
 
 


