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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK
1346/2016. (XI. 22.) sz.
HATÁROZATA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Trial Média
Kft.-vel (8630 Balatonboglár, Klapka György utca 11-13.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben,
hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Balaton TV állandó
megnevezésű adóján a 2016. augusztus 18. napján 11:46:35-11:51:21 óra között sugárzott reklámmal
egy alkalommal megsértette a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára
vonatkozó törvényi rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót
felhívja,
hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás
követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított
30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett,
de a Médiatanácshoz 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.
Indokolás
A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta
a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Balaton TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű audiovizuális
kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 18-án sugárzott műsorát, amelynek során a 11:46:3511:51:21 óra között közzétett reklámblokk e jellegére történt figyelemfelhívás nélküli közreadása
következtében az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel.

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. § bi) pontjában foglalt
hatáskörében 2016. október 11. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval
szemben, és a Ket. 29. § (3) bekezdés szerinti értesítésében a 1217/2016. (X. 11.) számú, MN/285744/2016. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. § (1)
bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a
Médiaszolgáltató a Végzést 2016. október 17-én vette át, s nyilatkozata 2016. október 25-én érkezett
meg a Hatósághoz.
Nyilatkozatában a Médiaszolgáltató előadta, hogy a jelen eljárásban megállapított jogsértésről való
tudomásszerzését követően azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, a hiányosságokat pótolta:
2016. október 18-tól a reklámblokk jellegre történő figyelemfelhívás zavartalanul látható a képernyőn, s
tevékenysége megfelel a jogszabályi követelményeknek.
A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az
alábbiak szerint értékelte:
A Balaton TV 2016. augusztus 18-i műsorában 11:46:35-11:51:21 óra között összesen 4 perc 39
másodperc időtartamban sugárzott reklámblokk e jellegére történő figyelemfelhívás nélkül került
közzétételre az alábbiak szerint.
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A fentiekre tekintettel a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 33. §
(1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezést.
Az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontja szerint:
„A lineáris médiaszolgáltatásban a reklám és a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való
megkülönböztetésének módja
a) audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett reklám és televíziós vásárlás esetében az optikai vagy
akusztikus módon történő,
…
figyelemfelhívás.”
A Médiaszolgáltató nyilatkozatában részletezett intézkedésekkel kapcsolatban a Médiatanács
megjegyzi, hogy ezek a jövőre ható lépések nem teszik a jelen jogsértést meg nem történtté, az Mttv. 3.
§-ában foglaltak értelmében a médiaszolgáltató felelősséggel tartozik az Mttv.-ben foglaltak betartásáért.
A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának meghatározása során
az alábbi szempontokat vette figyelembe.
Az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerint:
„Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a
Hivatal – a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett – legfeljebb harminc napos
határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni
jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak
feltételeit.”
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Az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerint:
„(…) ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő
magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben,
háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú
törvénysértéseket.”
A Médiatanács korábban nem állapította meg az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak
megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, és az első alkalommal, mindössze egy esetben elkövetett,
egyetlen reklámblokkot érintő jogsértést csekély súlyúnak értékelte.
A fentiek következtében a Médiatanács az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerinti felhívás
jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt
alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől.
Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel.
A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, az Mttv. 163. § (1) és (3)
bekezdésén, valamint 164. §-án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 338. § (2) bekezdése
tartalmazza. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet a Pp. 340/B. §-a és 397/I. § (2) bekezdés b) pontja alapján elektronikusan (űrlapbenyújtás
támogatási szolgáltatás igénybevételével) nyújthatja be a keresetlevelet a Médiatanácsnál.
Budapest, 2016. november 22.
a Médiatanács nevében

dr. Karas Monika
elnök

dr. Vass Ágnes
hitelesítő tag

Kapják:
1. Személyes adat
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