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Ügyiratszám: MC/14827-14/2011. 
Tárgy: fellebbezés elbírálása 

 
 

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
MÉDIATANÁCSÁNAK 

 
 

1258/2011. (IX. 21.) számú 
 

VÉGZÉSE 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az 
MTM-SBS Televízió Zrt. (1145 Budapest, Róna u. 174., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) által a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 2011. július 13-án 
kelt MN/14827-8/2011. számú határozata (a továbbiakban: elsőfokú határozat) ellen benyújtott 
fellebbezése alapján indult másodfokú eljárásban az elsőfokú határozatot 
 

megsemmisíti,  
 
és az elsőfokú hatóságot  

új eljárás lefolytatására kötelezi. 
 
A másodfokú hatóság felhívja az elsőfokú hatóságot, hogy a Médiaszolgáltató által 
illetékbélyegen lerótt 5.000 Ft (azaz ötezer forint) fellebbezési illeték visszatérítéséről a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adóigazgatóságánál (1139 Budapest, Teve utca 8-10.) 
intézkedjen. 
 
E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés felülvizsgálata a végzés közlésétől számított 15 
napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott 
keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e végzés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A 
keresetet a bíróság a beérkezést követő naptól számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja 
el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. 
A bíróság a keresetet nemperes eljárásban bírálja el. 
 

Indokolás 
 
Az elsőfokú hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a 
Médiaszolgáltató TV2 elnevezésű csatornájának 2011. márciusi és áprilisi médiaszolgáltatását. A 
hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a Médiaszolgáltató 2011. március 25-én a 0:00:00 és 
01:00:00 óra közötti egész órában 14 perc 27 másodperc, míg április 22-én az 1:00:00 és 01:59:59 óra 
közötti egész órában 12 perc 58 másodperc időtartamban sugárzott reklámot. 
 
Az elsőfokú eljárás során a Médiaszolgáltató kérelmére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33/B. § (1) bekezdése 
alapján az MN/14827-3/2011. és az MN/16500-2/2011. számú értesítésekkel hivatalból indult 
eljárásokat az elsőfokú hatóság a 2011. július 12-én kelt, MN/14827-7/2011. számú végzésével 
egyesítette, tekintettel arra, hogy az eljárások tárgya egymással összefügg. Az eljárás lezárásaként az 
elsőfokú hatóság az elsőfokú határozatban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató TV2 elnevezésű 
csatornáján 2011. március 25-én a 0:00:00 és 01:00:00 óra közötti egész órában a megengedettnél 1 
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perc 33 másodperccel, míg április 22-én az 1:00:00 és 01:59:59 óra közötti egész órában a 
megengedettnél 34 másodperccel hosszabb időtartamban sugárzott reklámot, ezzel megsértette az 
Mttv. 35. § (1) bekezdését. 
 
A fentiek miatt felhívta a Médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a 
jogszerű magatartás tanúsítására.  
  
A Médiaszolgáltató az elsőfokú határozat ellen – a fellebbezés benyújtására vonatkozó törvényes 
határidőn belül, az illeték előzetes lerovása mellett – fellebbezést terjesztett elő, amely az 
alábbiak szerint foglalható össze. 
 
A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a TV2 teletextjén található tartalmak reklámozása nem számít 
bele a reklámidőbe. 
 
A „TV2 Teletext 801. oldal 10 társkereső chat” vonatkozásában a Médiaszolgáltató kifejtette, hogy a 
teletext és az azon lévő bármely ilyen jellegű szolgáltatás az Mttv. 203. § 48. pontja szerinti 
„műsorszámokat kiegészítő terméknek” minősül, többek között azáltal, hogy a Médiaszolgáltató által 
forgalmazott szolgáltatásnak tekinthető, amely kapcsolódik a Médiaszolgáltatóhoz, illetve annak 
műsorához, valamint egyértelműen az Mttv. 35. § (2) bekezdésének l) pontja alá tartozik, tekintve, hogy 
a médiaszolgáltatást magát reklámozó közleménynek minősül. 
 
A „TV2 SMS Élmény licit” reklámszpot a TV2.hu című internetes honlapon, illetve a TV2 teletexten futó 
alapdíjas, úgynevezett interaktív licitálós játékot népszerűsített. E reklámszpot a Médiaszolgáltató 
véleménye szerint egyértelműen megfelel az Mttv. 35. § (2) bekezdés l) pontjában írtaknak, mivel az a 
médiaszolgáltatásban közzétett műsorszámot kiegészítő termék reklámozására szolgál. Álláspontja 
szerint ugyancsak kimeríti a fenti szpot tartalma az Mttv. 203. § 48. pontjában írt rendelkezés 
valamennyi elemét, hiszen egy műsorszám tartalmához kapcsolódik, a Médiaszolgáltató által nyújtott 
szolgáltatásnak minősül, és a teljesebb élvezethez nyújt segítséget a jogszabályban kifejezetten 
példaként említett nézői interaktivitás elősegítésével. 
 
A teletexten lévő tartalmak általános vizsgálata kapcsán a Médiaszolgáltató előadta, hogy az elsőfokú 
eljárás során tett nyilatkozataiban az üggyel kapcsolatos álláspontját nem fejtette ki teljes mértékben, 
azonban jelen fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatban foglaltakat követően az Mttv. vonatkozó 
rendelkezései alapján az alábbi új szempontok szerint kívánja alátámasztani korábbi érvelését: 
 
Az Mttv. 35. § (2) bekezdés k) pontja, valamint a 203. § 23. és 40. pontjai együttes értelmezése a 
Médiaszolgáltató álláspontja szerint arra a következtetésre vezethet, hogy a teletext kiegészítő 
médiaszolgáltatásnak minősül, és az Mttv. 35. § (2) bekezdés k) pontja szerint a TV2 
médiaszolgáltatónak médiaszolgáltatását reklámozó szpot nem számít bele a reklámidőbe. 
 
A médiaszolgáltatás és a kiegészítő médiaszolgáltatás definícióját összevetve véleménye szerint ott 
található az elhatárolás, hogy a kiegészítő médiaszolgáltatás ugyan médiaszolgáltatás (hiszen ez a 
nevében is benne foglaltatik), de nem önálló gazdasági szolgáltatás, amely ugyanakkor a 
médiaszolgáltatás egyik alapfeltétele. 
 
A fentiek alapján a Médiaszolgáltató álláspontja az, hogy a TV2 teletexten lévő, az eljárás alapjául 
szolgáló tartalmakra vonatkozó hirdetések nem számítanak bele a 12 perces reklámidő-keretbe. 
 
A Médiaszolgáltató további szempontokat hozott fel érvelése alátámasztásául. Hivatkozott a hatályos 
Műsorszolgáltatási Szerződése 3.3 pontjára, amely szerint a teletext szolgáltatás kiegészítő 
műsorszolgáltatásnak minősül vagy minősült a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 
alapján megkötött szerződéses rendelkezés szerint. Az Mttv. 203. § 21. pontja alapján akár az az 
értelmezés is elfogadható véleménye szerint, hogy a teletext képújságnak minősül, amennyiben 
azonban képújságnak minősül, úgy annak reklámja sem számít be a reklámidőbe. 
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Álláspontja szerint amennyiben a fellebbezéssel támadott tartalmak reklámozása a 12 perces 
reklámidőbe nem számítanak bele, úgy az elsőfokú határozat itt rögzített reklámidő-túllépés mértékét 
meghaladó indokolási része nem felel meg a valóságnak és nem is jogszerű. Ez alapján véleménye 
szerint 2011. március 25-én a 0:00:00 és 1:00:00 óra közötti egész órában 1 perc 3 másodperc, míg 
április 22-én az 1:00:00 és 1:59:59 óra közötti egész órában 14 másodperc időtartamú reklámidő-
túllépés valósult meg. 
 
A Médiaszolgáltató a fenti indokok alapján kérte az elsőfokú határozatnak a fellebbezésben foglaltak 
szerinti megváltoztatását. 
 
A másodfokú hatóság a Ket. 104. § (3) bekezdésének megfelelően a beérkezett kérelmet és az 
elsőfokú eljárást megvizsgálva, a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg. 
 
Az elsőfokú határozat indokolása szerint az „EZO.TV” című műsorszám televíziós vásárlási 
műsorablaknak minősül, így annak népszerűsítése az Mttv. 35. § (2) bekezdés e) pontja szerint, míg a 
„Tények SMS Hírszolgáltatás” műsorszámot kiegészítő termék, ezért az Mttv. 35. § (2) bekezdés l) 
pontja alapján nem számít bele az egész órától egész óráig tartó időszakon belül 12 perc hosszúságban 
sugározható reklámok időtartamába. 
 
Annak eldöntése, hogy az egyes reklámszpotok időtartamát számításba kell-e venni az Mttv. 35. § (1) 
bekezdésben foglalt 12 perces időkeret vizsgálatakor, az adott szpot tartalmát, illetőleg a konkrétan 
népszerűsíteni kívánt terméket, szolgáltatást szükséges a vizsgálat tárgyává tenni. Az elsőfokú 
határozat azonban nem tartalmaz indokolást arra vonatkozóan, hogy az említett szpotok milyen 
tartalmat hordoztak, milyen termék, szolgáltatás, avagy műsorszám népszerűsítését szolgálták, illetve, 
hogy a Médiaszolgáltató e szolgáltatások forgalmazója volt-e. Ezen részletes vizsgálat és a 
megállapított tényállási elemeknek a jogszabályi rendelkezésekkel, fogalmi elemekkel történő 
összevetése hiányában az sem állapítható meg egyértelműen, hogy az egyes szpotok az elsőfokú 
határozatban megnevezett kategóriáknak megfelelnek-e. 
 
Az elsőfokú hatóság az előbbiekben kifejtettek elmulasztásával nem tett eleget a Ket. 72. § (1) bekezdés 
e) pontjában foglaltaknak, ugyanis nem indokolta meg kellő alapossággal, hogy milyen tényekre 
alapozta döntését, továbbá a Médiaszolgáltató által az eljárás során tett nyilatkozatainak mely elemeit 
fogadta el, és melyeket hagyta figyelmen kívül a döntése meghozatalakor. 
 
Az elsőfokú határozat továbbá számolási hibát is tartalmaz. A határozat szerint az Mttv. 35. § (1) 
bekezdés szerinti reklámidő vizsgálata szempontjából nem kell figyelembe venni a 0:25:22-0:25:31 óra, 
illetve a 0:59:51-0:59:55 óra között sugárzott „EZO.TV Jóslás”, valamint a 0:59:40-:0:59:50 óra között 
sugárzott „Tények SMS Hírszolgáltatás”-t népszerűsítő reklámok időtartamát, amely összesen 47 
másodperc. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint azonban az látható, hogy a felsorolt szpotok 
összes időtartama mindössze 23 másodperc, így ezt alapul véve helytelen az elsőfokú határozat azon 
megállapítása, hogy a Médiaszolgáltató 2011. március 25-én a 0:00:00-1:00:00 óra közötti egész 
órában 1 perc 33 másodperes reklámidő-túllépést követett el, hiszen a hatósági ellenőrzés által 
megállapított 2 perc 27 másodpercből kivonva a 23 másodpercet, összesen 2 perc 4 másodperc marad.  
 
Az elsőfokú határozat előbbiekben említett megállapításai szerint az „EZO.TV Jóslás” című 
műsorszámot népszerűsítő, 0:25:22-0:25:31 óra között és 0:59:51-0:59:55 óra között sugárzott szpot az 
Mttv. 35. § (1) bekezdésben foglalt időkeretbe nem számít bele – mint televíziós vásárlási műsorablakot 
népszerűsítő reklám –, azonban a határozat nem tér ki a 0:08:26-0:08:30 óra között adásba került 
ugyanezen szpot számításba vételére, avagy figyelmen kívül hagyására.  
 
Mindemellett az elsőfokú határozat kizárólag a Médiaszolgáltató nyilatkozatában kifogással érintett négy 
szpot vonatkozásában tartalmaz indokolást, azonban nem tesz említést arról, hogy a vizsgált 
időszakokban sugárzott többi reklámszpot tekintetében mely tényekre alapította az elsőfokú hatóság, 
hogy azok terhelik az Mttv. 35. § (1) bekezdésben foglalt 12 perces keretet.  
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A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy az elsőfokú határozat olyan súlyos eljárási 
hiányosságokban szenved, amely a másodfokú eljárás során nem orvosolható.  
 
A fentiek miatt a másodfokú hatóság az Mttv. 165. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a 
Ket. 105. § (2) bekezdésében meghatározott hatósági jogkörében a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott, azaz az eljárási jogsértés miatt az elsőfokú határozatot megsemmisítette, és az elsőfokú 
hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. 
 
Az elsőfokú hatóságnak az új eljárás során jelen másodfokú végzésben foglaltak figyelembevétel kell 
eljárnia. Az elsőfokú hatóságnak az egyes szpotok tartalmát, valamint az általuk népszerűsíteni kívánt 
terméket, szolgáltatást, illetve műsorszámot részletesen megvizsgálva kell eldöntenie, hogy azokat az 
Mttv. 35. § (1) bekezdés szerinti 12 perces reklámidő-keret számításakor figyelembe kell-e venni, vagy 
az Mttv. 35. § (2) bekezdésben foglalt valamelyik kategória alá tartoznak. A vizsgálta során tett 
megállapításait, következtetéseit a jogszabályi rendelkezésekkel összevetve részletesen meg kell 
indokolnia.  
 
Tekintettel a másodfokú hatóság fenti döntésére, a Médiaszolgáltató fellebbezésében foglaltakat a 
másodfokú hatóság jelen eljárásában érdemben nem vizsgálta.  
 
A fellebbezési illeték visszafizetése iránt az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 32. § (1)-(2) 
bekezdései alapján rendelkezett a másodfokú hatóság. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, a végzés meghozatalánál a 
bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás az Mttv. 165. § (5)-(6) bekezdésein alapul, míg a 
tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény 338. § (2) bekezdése tartalmazza. 
 
Budapest, 2011. szeptember 21. 

a Médiatanács 
nevében 

 
Szalai Annamária s.k. 

elnök 
 

dr. Kollarik Tamás s.k. 
hitelesítő tag 

 
 

 
A végzést kapják: 

- Személyes adat  
 
 
 
 
A kiadmány hiteles: Sarlós Péterné 

főosztályvezető-helyettes 


