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HATÁROZATA 
 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 112.§-ában biztosított 
jogkörében Páll József egyéni vállalkozó (5000 Szolnok, Csokonai u. 84.) 
műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi 
 
 

határozatot: 
 
 
A Testület megállapítja, hogy a Páll József egyéni vállalkozó műsorszolgáltató 2009. április 
14-én három alkalommal megsértette az Rttv. 15.§ (1) bekezdésében foglalt előírásokat. Ezért 
a Testület a 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján  
 
 

felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. 
 
 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a 
közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó 
keresetlevéllel. 
 

Indokolás 
 
 
A Testület az Rttv. 41.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján hatósági ellenőrzés keretében 
hivatalból vizsgálta a műsorszolgáltató 2009. áprilisi műsorfolyamát, melynek során a 
következőket tapasztalta: 
 
Április 14-én 06.52.02-kor, 07.51.42-kor és 08.53.54-kor a következő hangzott el „reklám” 
főcím megnevezéssel együtt: „Olcsón, gyorsan, hatékonyan 90.4 Rádió 2000, reklám” E 
főcím után klasszikus reklámblokkot tett közzé a rádió, amit szabályosan zárt le (,,reklámot 
hallottak”). 
 A fenti – leleményes – megoldással a rádió azt érte el, hogy a főcím önmagában 
reklámszpotként, a Rádió 2000 szolgáltatásának népszerűsítéseként értelmezhető. Az 
elhangzott információnak is a blokkban lett volna a helye, azaz a felsorolt esetekben 
valójában hiányzott az Rttv. 15. § (1) a) és b) pontjában meghatározott nyitó főcím.  
 
A Testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. Törvény (Ket.) 51.§ (1) bekezdésében biztosított ügyféli jogok gyakorlása 
érdekében 2009. június 10-én postázott levelében küldte meg a műsorszolgáltató részére a 



hatósági ellenőrzés megállapításait, melyre a műsorszolgáltató 2009. június 25-én érkezett 
nyilatkozatában az alábbiakat közölte: 
 
Páll József előadta, hogy „2009. május 11-én kelt levelében a T. Testület már felhívta a 
figyelmemet ezzel a vitatott szignállal kapcsolatos álláspontjára, amelyre vonatkozó 
nyilatkozatomat 2009. május 29-én kelt levelemben tettem meg. Ezen nyilatkozatom pontjait 
a továbbiakban is fent kívánom tartani”.  
 
A műsorszolgáltató korábbi állásfoglalása szerint az elhangzott szignállal nem sértette meg az 
Rttv. 15.§ (1) bekezdésében foglaltakat, mivel „a reklám szó elhangzása előtt nem történt 
felhívás egy konkrét termék megvásárlására, ill. szolgáltatás igénybevételére.” E 
nyilatkozatában Páll József jelezte, hogy változtat a korábbi gyakorlaton és a kifogásolt 
szignált törli rendszeréből. 
 
Azzal kapcsolatban, hogy a reklámot bevezető szignál a hozzá csatolt szavak miatt 
önreklámnak minősülhet a műsorszolgáltató előadta, hogy azért alakította ki így a reklám 
nyitó szignálját, mivel a hallgatók részéről olyan visszajelzéseket kapott, „amelyekben a jó 
hangulatú, vidám műsor folyamatot száraz közléssel: a reklám következik, ill. reklámot 
hallottak, összetörtnek, töredezettnek érezték, érzékelték.” Elmondásuk alapján nem saját 
szolgáltatásuk reklámozása volt a cél, hanem „a reklám szó elhangzásakor a hallgatóban 
azonnal megfogalmazódó, képzeletében rögtön megjelenő képet” nevezték meg. Páll József 
szerint „a reklámokban szereplő termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan bármely 
hallgató gondolata, képzete az, hogy a reklámblokkot meghallgatva valamihez olcsóbban, 
gyorsabban fog hozzájutni, vagy egy hatékony termékre, szolgáltatásra fogják a figyelmét 
felhívni.” 
 
A műsorszolgáltató azonban, ahogy előző nyilatkozatában is tette, együttműködéséről tett 
tanúságot és jelezte, hogy már törölte a kifogásolt szignált, „hogy semmilyen 
félreértelmezhetőségre a továbbiakban ne adhasson okot.” Valamint kijelentette, hogy nem 
célja „az Rttv-ben foglalt rendelkezések önkényes és indokolatlan áthágása, ezért a hatósági 
ellenőrzés megállapításait figyelembe véve a jövőben is törekszem a legteljesebb betartására.” 
 
A Testület álláspontja: 
 
A Testület egyetért a műsorszolgáltatóval abban, hogy fontos a közönség véleményét 
figyelembe venni a műsorkészítés során, azonban felhívja a műsorszolgáltatót, hogy a 
közönség igényének való megfelelés nem mentesíti az Rttv. előírásai alól. Így többek közt az 
Rttv. 2.§ 41. pontjában található fogalom-meghatározás szerint a műsorszolgáltatók 
önreklámja is reklámnak minősül, így a reklámokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
rájuk. 
 
Rttv. „2.§ 41. …Reklám az önreklámozás céljára felhasznált műsoridő…” 
 
Mivel tehát a Rádió 2000 reklámnyitó szpotjában elhangzottak alkalmasak voltak arra, hogy a 
műsorszolgáltatót népszerűsítsék, így az elhangzottaknak is a reklámblokkon belül lett volna a 
helyük. Az Rttv. ugyanis kimondja: 
 
Rttv. „15.§ (1): Reklámot… 

a) e jellegének a közzétételt közvetlenül megelőző és az azt követő megnevezéssel 
b) …rádió esetében akusztikus módon elkülönítve, alapvetően blokkban kell közzétenni.” 
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A Rádió 2000 reklámblokkjai esetében erre nem került sor, ugyanis a reklámot a műsor többi 
részétől elkülönítő akusztikai jelzés, reklám-megnevezés sugárzása előtt következett az 
önreklámozás céljára felhasznált műsoridő. 
 
A Testület hangsúlyozza, hogy az Rttv. burkolt reklámokra vonatkozó tilalmának 
megsértésével kapcsolatban írt nyilatkozatra felhívó levelében nem egy konkrét termék vagy 
szolgáltatás burkolt reklámozását kifogásolta, hanem azt, hogy az elhangzottak alkalmasak 
voltak, a műsorszolgáltató önreklámozására. Így bár elfogadható a műsorszolgáltató azon 
véleménye, miszerint a hallgatók egy reklámblokk sugárzásának megkezdésekor arra 
asszociálnak, hogy kedvezményes áron jutnak valamilyen termékhez, szolgáltatáshoz, amely 
esetleg hatékonysága, minősége miatt is felkeltheti a figyelmüket, a műsorszolgáltató ez 
esetben megsértette az Rttv. reklámok közzétételére vonatkozó előírásait, mivel önmaga 
népszerűsítését nem ebben a reklámblokkban tette közzé. 
 
A Testület a műsorszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra tekintettel szúrópróba szerűen 
ellenőrizte a Rádió 2000 műsorában 2009. június 19. után sugárzott reklámblokkokat és az 
azokban tapasztaltak alapján kijelenti, hogy a műsorszolgáltató csak részben tett eleget a 
nyilatkozatában tett ígéretének. Nyilatkozatában jelezte, hogy két felvezető szignált alkalmaz: 
„Olcsón, gyorsan, hatékonyan, 90,4 Rádió 2000, reklám”, ill. „Hogy könnyebb legyen a 
választás, 90,4, Rádió 2000, reklám”. Ezek közül az elsőt valóban elhagyta a műsorából, 
azonban a második típusú reklámbevezető szignál továbbra is megtalálható az adásában. 
 
A Testület korábban nem tapasztalta az Rttv. 15. § (1) bekezdésének sérelmét a 
műsorszolgáltatónál, ezért jogalkalmazási gyakorlatára tekintettel, miszerint az Rttv. egy 
rendelkezésének első alkalommal való megsértését, a rendelkezésére álló legenyhébb 
szankcióval bünteti, ezért úgy döntött, hogy felszólítja a műsorszolgáltatót a sérelmezett 
magatartás megszüntetésére. 
 
Rttv. „112. § (1) … 
a) felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére,…” 
 
A Testület a fentebb kifejtettek alapján a rendelkező rész szerint határozott. 
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Az eljárás során a Ket. 153.§ (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Az Rttv. 136. § (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek 
helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv. 136.§ (3) bekezdése biztosítja. 
 
 
Budapest, 2009. augusztus 26. 

 
 
 

az Országos Rádió és Televízió Testület 
nevében 

 
 
 
 
 
 

Dr. Majtényi László  
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