A Médiatanács 1007/2013.
1007/2013. (VI.12.) számú határozatának kivonata
A Médiatanács hivatalból vizsgálta a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub médiaszolgáltatásának
2012. decemberi műsorfolyamát.
Az 2012. december 23-án sugárzott Havazin c. műsorszám a Nordica Síarénába kalauzolta el a
nézőket, ahol az X-Faktor tehetségkutató műsorában szereplő együttes, a Spirit tagjai
vendégeskedtek.
12:10:38 órakor „A műsorszámban termékmegjelenítés található” felirat jelent meg.
A felvezető képkockákon Személyes adat műsorvezető volt látható, amint a Spirit együttes
szállására tartott, majd elmondta: „A Havazin mai adásában a Veszprém megyében található
Eplénybe látogatunk el a Spirit tagjaival. A Nordica Síaréna Magyarország egyik legmodernebb
síparadicsoma, (…) mindenki megtalálja a kedvére való pályát. Természetesen sok más
lehetőséget is kínál a helyszín.”
12:12:40 órától a kamera az eplényi sípályán forgatott, ahol az együttes mentora, Nagy Feró
várta a fiatalokat, a kamera meg is mutatta, amint kipróbálta az egyik pályát. 12:13:05 órakor
leérkezett a lejtő aljára, ahol ezekkel a szavakkal fordult a kamera felé: „Nem is gondoltam volna,
hogy Magyarországon is van ilyen jó pálya!”
Időközben megérkeztek az együttes tagjai is. A kölcsönös üdvözlések után elindultak átöltözni a
síeléshez. 12:14:17 órától a sípályáról voltak láthatók képek.
Személyes adat narrációjában a következőkről tájékoztatta a nézőket: „Eplény nagyjából másfél
óra autóútra fekszik Budapesttől, Veszprém megyében. A Nordica Síaréna 2006 óta
folyamatosan bővül, így mára az ország egyik legmodernebb síkomplexuma. Pályahossza
meghaladja a négyezer métert, felvonó kapacitása pedig eléri az óránkénti hatezer-kilencszáz főt.
Eplényben tizenhat sípálya található, köztük Magyarország leghosszabb egybefüggő síútvonala,
amely majdnem két kilométer hosszú (…). Természetesen felszerelés bérlésére is lehetőség van a
helyszínen és interneten keresztül.” A Spirit együttes tagjai, miután a kölcsönzőben megkapták a
felszerelésüket, a műsorvezető kíséretében elindultak a felvonó felé. A továbbiakban a néző
megtudhatta, hogy hét felvonó működik Eplényben.
12:15:45 órakor elhangzott, hogy „a Havazint a Nordica Síaréna látta vendégül Eplényben.”
12:16:00 órától az együttes lány tagját (Személyes
Személyes adat ) a síaréna egyik oktatója „terelgette”.
12:18:37 órakor a műsorvezető narrációjából a néző a következőket tudhatta meg: „Az eplényi
síaréna flottája negyvennégy hóágyúból áll, amelynek segítségével száz napon át tartó szezont
tudnak biztosítani úgy, hogy ehhez természetes csapadékra egyáltalán nincs szükség.”
12:18:53 órakor a nyári időszakban felvett felvételeken a napsütötte terepet mutatták,
Személyes adat pedig így kommentálta a látottakat: „Az eplényi sípálya nyáron bringaarénaként
üzemel.” Az egyik felvonó átalakításával „(…) lehetőség nyílt biciklik szállítására is, így 2012
nyarán birtokba vették a pályát a kerékpárosok, akik három útvonalon tehetik próbára tudásukat.
Azonban az elszántabb biciklisek a fagytól sem rettennek meg, és hóban is kihasználják Eplény
adottságait.”
A következőkben Személyes adat beült a ratrak (pályagép, amivel a havat simítják és tömörítik)
vezetője mellé, a képkockákon rövid útjuk volt látható.
Majd a műsorvezető az együttes másik két tagjának a „téliesített” quadot mutatta meg, a két
fiatal ki is próbálta azokat.
12:22:33 órakor Személyes adat , az MKB Veszprém kézilabdása érkezett meg a csapathoz, a
műsorvezető tájékoztatása szerint azért, hogy a célravezető hógolyózásra tanítsa meg a
fiatalokat. 12:22:52 órakor egy kisbusszal elindultak a hógolyózás helyszínére, közben Személyes
adat a következőket mondta: „Az eplényi síaréna praktikus és kényelmes parkoló rendszere
sokban segíti a síelők kényelmét. A rendszer lényege, hogy amennyiben a pálya mellett található
parkoló megtelt, akkor is megállhatunk néhány percre, ameddig a felszerelést kipakoljuk, és így
már csak a sofőrnek kell felmennie a pályától nem messze található őrzött parkolóba, ahonnan
az ingyenes síbuszok szállítják vissza őket az arénába.” 12:22:55 és 12:23:01 órakor a
kisbuszról készült felvételek láthatták a nézők, majd a hógolyózó csapatról mutattak be képeket.
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12:24:20 órakor a műsorvezető elmondta, hogy „(…) a szánkók is előkerültek. A Nordica Síaréna
egyik új szolgáltatása a kifejezetten a szánkózásra kialakított három útvonal. A pályák mind
felvonóval, mind éjszakai világítással el vannak látva.” Megtudhatta a néző azt is, hogy szánkó
bérelésére is van lehetőség.
12:25:53 órától 12:29:46 óráig a Nordica Síarénáról készített összeállítást két, a műsor
profiljába illő „hírmorzsa” szakította meg. 12:29:46 órától ismét az eplényi anyag volt látható.
Időközben besötétedett, a műsorvezető az együttes tagjaival a helyi konyhába látogatott be, ahol
közreműködtek a langalló, egy helyi specialitás elkészítésében.
12:31:59 órakor Személyes adat a következő szavakkal búcsúzott el: „Ha pedig Önök
szeretnének megkóstolni egy hasonló igazi magyar finomságot, akkor látogassanak el ide!”
12:33:39 órakor „A műsorszámban termékmegjelenítés található” felirat jelent meg. 12:33:46
órakor az együttes tagjai egy karácsonyi dallal zárták a műsorszámot.
A médiaszolgáltató a műsorszámot 2013. január 3-án (változatlan tartalommal) megismételte.
A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján felmerült az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában
és az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése.
A Médiatanács döntése:
A Médiatanács megállapította, hogy a médiaszolgáltató RTL Klub csatornáján 2012. december
23-án és 2013. január 3-án sugárzott „Havazin” című műsorszám Nordica Síarénát bemutató
összeállításával két alkalommal megsértette a támogatásra vonatkozó azon törvényi
rendelkezést, mely szerint a médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem
ösztönözhet, és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy
termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetve az attól való
tartózkodásra. A törvénysértés miatt a Médiatanács az Mttv. 186. § (1) bekezdésben rögzített
jogkövetkezményt alkalmazta a médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértés tényének
megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra,
illetve a jogszerű magatartás tanúsítására.
A Médiatanács döntésének indokai:
Tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató azt nyilatkozta, hogy nem alkalmazott
termékmegjelenítést, a Médiatanács a kifogásolt műsorszámot a termékmegjelenítésre
vonatkozó szabályok alapján nem, csak a támogatásra vonatkozó, az Smtv. 20. § (9)
bekezdésében fogalt rendelkezés mentén vizsgálta.
Az Smtv. 20. § (9) bekezdése szerint „a médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott
médiatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott
harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetve az
attól való tartózkodásra”.
Az összeállítás a támogatói szpotban szereplő Nordica Síarénát mutatta be. A műsorvezető a
bejátszás elején közölte: „a Havazin mai adásában a Veszprém megyében található Eplénybe
látogatunk el a Spirit tagjaival”. Majd úgy folytatta, hogy „a Nordica Síaréna Magyarország egyik
legmodernebb síparadicsoma…mindenki megtalálja a kedvére valót. Természetesen sok más
lehetőséget is kínál a helyszín”.
A bemutatott szolgáltatás/helyszín (Nordica Síaréna) és a támogató (Nordica Skiarena Kft.)
közötti közvetlen kapcsolat a műsorszámból a közönség számára egyértelműen kiderült, a
támogató neve a támogatói szpoton túl (mely közölte, hogy a műsorszámot a Nordica Síaréna
látta vendégül) a műsor folyamán számtalanszor megjelent. A Nordica Síaréna kifejezés többször
elhangzott az összeállítás alatt (12:11:03, 12:14:22, 12:24:21, 12:32:16), az eplényi
síaréna/pálya szóösszetételt is használta a műsorvezető, ezen túl a Nordica felirat is
számtalanszor megjelent a képernyőn. A támogatóval létrejött együttműködési megállapodásban
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foglalt 5 mp-es támogatói szpot vagy logó megjelenítését a riport messze felülmúlta. A
műsorszám a Nordica Síaréna szolgáltatásainak igénybevételére ösztönözte a közönséget.
A műsorszegmensben elhangzott részletes információk (technikai leírások, a síaréna kínálta
lehetőségek, a pályák és a felvonók kapacitása, a parkolással és a kölcsönzéssel kapcsolatos
tudnivalók stb.) célja az lehetett, hogy felhívja a figyelmet a Nordica Síaréna tevékenységére,
bizalmat ébresszen iránta, ezáltal növelje annak vendégforgalmát. A Médiaszolgáltató az
összeállításban olyan információkat közölt, amelyek alkalmasak voltak a síaréna
népszerűsítésére,
szolgáltatásainak
igénybevételére
ösztönzésre.
Az
elemzett
műsorszegmensben a Nordica Síaréna kereskedelmi üzenete volt tetten érhető. A Médiatanács
tehát nem fogadta el a médiaszolgáltató azon érvelését, hogy az összeállítás nélkülözte a
reklámjellegű bemutatást.
A bírói gyakorlat szerint az „ösztönző” hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye,
hiszen ez tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak. Az „ösztönző hatást” a síaréna
részletes szóbeli ismertetése mellett kiváltotta a bemutatás terjedelme és intenzitása is. Az
összeállítás a támogató szolgáltatásainak részletesen ismertette.
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a médiaszolgáltató a vizsgált
összeállítással, illetve annak ismétlésével megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt
rendelkezést.
A Médiatanács, összevetve az Smtv. 20. § (3) bekezdésében és a 20. § (9) bekezdésében
rögzített rendelkezéseket, és figyelemmel arra, hogy a médiaszolgáltató ugyanazon magatartása
(a támogató szolgáltatásainak igénybevételére ösztönzés) valósítja meg az előbbi két törvényhely
megsértését, az eljárás kiterjesztését a burkolt kereskedelmi közlemény vizsgálatára
szükségtelennek tartotta.
A Médiatanács a jogkövetkezmény megválasztásakor figyelembe vette, hogy 2011. január 1-jét
követően jelen határozat meghozataláig egyetlen alkalommal sem állapította meg az Smtv. 20. §
(9) bekezdésének megsértését a médiaszolgáltatóval szemben. Erre a körülményre és a jogsértés
súlyára tekintettel, valamint figyelemmel az ismételtség hiányára, a Médiatanács az Mttv. 186. §
(1) bekezdésben rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben.
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