
2. sz. melléklet 
 

Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett 
termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről1

 
 

 
1. Termékmegjelenítés fogalma 

 
A jelen ajánlás alkalmazásában termékmegjelenítésnek minősül termék, szolgáltatás, ezek 
védjegye vagy ezekre való utalás műsorszámban való megjelenése, tekintet nélkül arra, 
hogy a megjelenítésre fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében került sor, avagy az 
érintett áru gyártója vagy forgalmazója, illetve szolgáltatás nyújtója vagy közvetítője az árut 
vagy szolgáltatást a termékmegjelenítés céljából ingyenesen bocsájtotta rendelkezésre. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

2.1. 
 

Érintett médiaszolgáltatások 

A jelen ajánlás szabályait a lineáris és lekérhető, audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítések tekintetében kell alkalmazni.  
 

2.2. 
 

Érintett műsortípusok 

2.2.1. Nem tehető közzé termékmegjelenítés: 
 

• hírműsorszámban 
• politikai tájékoztató műsorszámban  
• nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító műsorszámban 
• vallási, illetve egyházi tartalmú műsorszámban 

 
A „hírműsorszám” fogalma: 
Mttv. 203. § 17. Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a 
magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel – ide nem értve a közlekedési 
híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket – foglalkozó műsorszám. 
 
A „politikai tájékoztató műsorszám” fogalma: 
Mttv. 203. § 56. Politikai tájékoztató műsorszám: időtartama legalább kilencven 
százalékában a magyarországi és a nemzetközi politikai, vagy aktuális közéleti eseményeket 
elemző, bemutató, azokat értékelő, hátterüket feltáró, hírműsorszámnak nem minősülő 
műsorszám. 
 

2.2.2. A fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében való termékmegjelenítés az 
alábbi műsortípusokban engedélyezett azzal a feltétellel, hogy a műsorszám nem 
14 éven aluli kiskorúaknak szól:  
 

• filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotás 
• médiaszolgáltatásban való közzététel céljából készült filmalkotás és filmsorozat 
• sportműsorszám 
• szórakoztató műsorszám 

                                                             
1 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 31. § 
(4) A termékmegjelenítés és az arra való felhívás e törvényben foglalt feltételeknek való 
megfelelősége tekintetében a Médiatanács – szükség esetén nyilvános meghallgatást követően – 
ajánlást tehet közzé.  
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A „sportműsorszám” fogalma: 
Mttv. 203. § 61. Sportműsorszám: olyan műsorszám, amely sporteseményt (az eseménnyel 
egyidejűleg, késleltetett módon vagy szerkesztve) közvetít, ide nem értve a 
sporteseményekről való híradást és a sporttémájú beszélgetést tartalmazó műsorszámot. 
 
A „szórakoztató műsorszám” fogalma: 
A Médiatanács szórakoztató műsorszámnak tekinti – e körben – azokat a nem fikciós 
programokat, amelyeknek elsődleges céljuk a közönség szórakoztatása, és nem a 
tájékoztatás, informálás. Ide tartozik többek között a talk-show, zenei show-műsor, valóság-
show, kabaré, bohózat, vetélkedőműsor és bulvármagazin.  
 
Nem sorolható a szórakoztató műsorszám fogalmába a tudományos, ismeretterjesztő és 
oktató jellegű, valamint a mindennapi életvitelt segítő (életmód) műsorszám (pl. babaműsor, 
főzőműsor és reggeli magazin), valamint a kulturális műsorszámok és stúdióbeszélgetések. 
    

2.2.3. A termékmegjelenítés ingyenes fajtája a 2.2.1 pontban felsorolt műsortípusokon 
kívül minden műsorszámban megengedett. 

 
 
Az elfogadható termékmegjelenítés műsortípusonként: 
 
 

 
MŰSORTÍPUS 

 
TERMÉKMEGJELENÍTÉS 
ELLENÉRTÉK FEJÉBEN 

 
INGYENES 

TERMÉKMEGJELENÍTÉS 
Hírműsorszám nem nem 
Politikai tájékoztató 
műsorszám 

 
nem 

 
nem 

Nemzeti ünnepek hivatalos 
eseményeiről tudósító m. 

 
nem 

 
nem 

Vallási, egyházi tartalmú m. nem nem 
14 éven aluliaknak szóló m. nem igen 
Filmalkotás (mozi és TV) igen igen 
Filmsorozat (TV) igen igen 
Dokumentumfilm igen igen 
Ismeretterjesztő film igen igen 
Sportközvetítés igen igen 
Egyéb sportműsorszám  nem  igen 
Zenei show-műsor, talk-
show, kabaré, bohózat 

 
igen 

 
igen 

Bulvármagazin igen igen 
Valóság-show igen igen 
Vetélkedő igen igen 
Főzőműsor nem igen 
Oktató jellegű műsor nem igen 
Kulturális műsor nem igen 
Ismeretterjesztő műsor nem igen 
Környezetvédelmi műsor nem igen 
Magazinműsor (a 
bulvármagazin kivételével) 

 
nem 

 
igen 
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2.3. 
 

A termékmegjelenítésből kizárt termékek 

A műsorszámok nem tartalmazhatnak az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést: 
 

• dohánytermék, cigaretta, és minden olyan termék, amely elsődlegesen 
dohánytermékek gyártására vagy értékesítésére szakosodott vállalkozástól 
származik, 

• orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszer, gyógyászati termék vagy eljárás, 
• fegyver, lőszer, robbanóanyag [az Smtv. 20. § (7) bekezdése alapján], 
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvényben (Reklámtv.) a kereskedelmi reklámozásból kizárt termékek: 
szexuális szolgáltatás, szexuális ingerkeltésre irányuló áru, veszélyes eb, állatviadal, 
emberi szerv/szövet, terhességmegszakítás, arra alkalmas eszköz vagy eljárás és 
azt végző intézmény (a Reklámtv. 9. §, 14-17. § alapján). 
 

3. Az alkalmazás feltételei 
 

3.1. 
 

megfelelés a kereskedelmi közleményekre vonatkozó közös szabályoknak 

A termékmegjelenítés a kereskedelmi közlemény egy fajtása, ezért meg kell felelnie a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(Smtv.) és az Mttv. kereskedelmi közleményekre vonatkozó közös szabályainak [Smtv. 20. § 
(1) – (7) bekezdés és Mttv. 24-25. §]. 
 

3.2. 

 

a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám tartalma – lineáris 
médiaszolgáltatás esetén a médiaszolgáltatás műsorrendje – nem befolyásolható 
a médiaszolgáltató felelősségét és szerkesztői függetlenségét érintő módon 

A médiaszolgáltató felelőssége a közölt médiatartalomért az Mttv. 3. §-án alapul.  
 
A szerkesztői függetlensége érintetlensége azt jelenti, hogy szerkesztői tartalom nem jöhet 
létre, illetőleg nem torzulhat termék, szolgáltatás, ezek védjegye vagy ezekre történő utalás 
megjelenítése céljából.  

 
3.3. 

 

a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám nem hívhat fel közvetlenül áru 
megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére  

Tekintettel arra, hogy a termékmegjelenítés, fogalma szerint, termékek, szolgáltatások, ezek 
védjegye vagy ezekre való utalás műsorszámban való megjelenése, 
vásárlásra/igénybevételre való közvetlen felhívásnak a puszta megjelenítést, említést 
meghaladó, azon túlmutató közlés minősülhet.  
 
Áru megvásárlására/szolgáltatás igénybevételére való közvetlen felhívásnak minősül 
különösen, ha a műsorszámban egyértelműen azonosítható termék vagy szolgáltatás 
tekintetében szándékos és egyértelmű – verbális vagy vizuális –, az áru 
megvásárlására/szolgáltatás igénybevételére buzdító, promóciós jellegű felszólítás történik.  
 
Promóciós jellegű felszólításnak minősülnek különösen az alábbi információk: 
 

• a termék/szolgáltatás kereskedelmi elérhetőségének, árának ismertetése, 
• a termék/szolgáltatás tulajdonságainak, előnyeinek felsorolása, 
• a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos szlogen megjelenése, 
• a termék/szolgáltatás reklámfilmjéből származó állítások említése. 
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Nem minősül közvetlen felhívásnak termék/szolgáltatás tájékoztató, oktatási, kulturális, 
kritikai, fogyasztóvédelmi célzattal történő bemutatása, ha az kapcsolódik a műsorszám 
témájához.  
 

3.4. 

 

a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok nem adhatnak a műsor 
tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített 
terméknek.  

A termékmegjelenítés a műsorszámban valósul meg: a hirdető terméke, szolgáltatása, ezek 
védjegye vagy ezekre történő utalás a cselekmény/műsorszám részeként jelenik meg, 
dramaturgiailag/logikailag illeszkedik a cselekménybe/műsorfolyamba.  
 
Az indokolatlan hangsúly vizsgálatánál a műsorszám tartalmából kell kiindulni; adott 
termék/szolgáltatás megjelenésének életszerűsége, szerkesztői indokoltsága alapvető 
tényező a műsor tartalmából nem következő hangsúly megítélésénél. 
 
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, szerkesztőileg nem indokolt.  
 
Az indokolatlan hangsúly egyedi esetekben, az egyes műsortípusok sajátosságait is 
figyelembe véve ítélhető meg; az értékelést az alábbi tényezők befolyásolják:  
 

• egyértelmű elkötelezettség egy termék vagy szolgáltatás iránt, 
• a megjelenített termékek, szolgáltatások, márkák különféleségének hiánya, 
• a megjelenítés gyakorisága, 
• a hirdető elérhetőségeinek közlése, 
• a kritikai szemlélet hiánya. 

 
3.5. 

 
a nézők tájékoztatásának módja  

A Médiatanács a közönség tájékoztatásának kötelezettségét nem egyszerű 
figyelmeztetésnek tekinti, hanem fogyasztóvédelmi feladatot is ellátó információnak, ezért a 
termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok jelölésére a következő javaslatot teszi. 
 

• Televízióban a tájékoztatás a függőleges képméret 5%-át lefedő, a háttérből kiemelt, 
vízszintesen, egy sorban kiírt, a grafikai jellemzők (szín és betűtípus) tekintetében a 
csatorna arculatához illeszkedő alábbi képernyőszöveg: A MŰSORSZÁM 
TERMÉKMEGJELENÍTÉST TARTALMAZ. A felirat 10-10 másodpercre jelenik meg a 
műsorszám elején és a reklámszünetek után közvetlenül a főcímet követően, a 
műsorszám végén pedig a stáblista kezdetekor.  
 

• Rádióban a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám elején és a reklám-
megszakítások után (mindkét esetben a műsorszignált követően), valamint a vége 
szignál előtt jól érthetően kell közölni az alábbiakat: A MŰSORSZÁM 
TERMÉKMEGJELENÍTÉST TARTALMAZ.  

 
A képernyőszöveg mérete és megjelenésének időtartama, valamint a rádióban elhangzó 
tájékoztatás tekintetében az alábbi szempontok figyelembevételével tett javaslatot a 
Médiatanács: 

• televízióban a tájékoztatás a műsorszám közben, a szerkesztett tartalommal 
párhuzamosan jelenik meg (ezért nem lehet pl. egészképernyős), 

• ha a tájékoztatás csak optikai módon jelenik meg, azaz nem kíséri hangalámondás, 
akkor is kellően figyelemfelkeltő legyen, 
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• a tájékoztatás jól olvasható/érthető,  
• egyértelmű és  
• semleges legyen. 

 
Mivel a termékmegjelenítés nem ismert, nincs előzménye, jelentése nem rögzült a 
köztudatban, bevezetését követően szükséges a közönség tájékoztatása a 
termékmegjelenítés mibenlétéről. A Médiatanács javasolja, hogy a termékmegjelenítés 
bevezetését követő első három hónapban a médiaszolgáltatók rendszeresen tájékoztassák a 
közönséget a képernyőszöveg jelentéséről az alábbiak szerint: 
 

• Televízióban a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok sugárzása előtt jól 
érthetően hangzik el a következő szöveg:   
 

Egyes televízió-műsorokban 2011. január 1-jétől engedélyezett a termékmegjelenítés. Ha a 
következő feliratot látja: „A MŰSORSZÁM TERMÉKMEGJELENÍTÉST TARTALMAZ”, ez azt 
jelenti, hogy a vállalkozás fizetett azért, hogy terméke, szolgáltatása vagy ezek védjegye a 
műsorban megjelenjen, vagy termékét kifejezetten a megjelenítés céljából bocsájtotta 
ingyenesen a produkció rendelkezésére.  

 
• Rádióban a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok sugárzása előtt jól 

érthetően hangzik el a következő szöveg: 
 
Egyes rádióműsorokban 2011. január 1-jétől engedélyezett a termékmegjelenítés. Ha a 
következő tájékoztatást hallja: „A MŰSORSZÁM TERMÉKMEGJELENÍTÉST TARTALMAZ”, 
ez azt jelenti, hogy a vállalkozás fizetett azért, hogy terméke, szolgáltatása vagy védjegye a 
műsorban megjelenjen.  
 
A termékmegjelenítés mibenlétéről szóló tájékoztatás megkezdése az Ajánlás közzétételét, 
illetőleg az első termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám közlését követő első három 
hónapban javasolt.  
 


