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172/2013. (I.30.) számú
HATÁROZATA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a dr.
Ferenczi Mónika ügyvéd (1101 Budapest, Üllői út 120-122. IV. ép. 1. lph. 2. em. 12.) által
képviselt MTM-SBS Televízió Zrt.-vel (1145 Budapest, Róna u. 174.; a továbbiakban:
Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a
Médiaszolgáltató TV2 médiaszolgáltatásában 2012. július 1-jén 10:40:12-től, 15-én 10:02:35től, 22-én 10:28:47-től, 29-én 10:34:21-től sugárzott „Egészségmánia”, valamint 2012. július
8-án 12:56:26-tól és 15-én 12:31:36-tól sugárzott „Több mint testőr” című műsorszámokkal
összesen nyolc esetben megsértette a termékmegjelenítésre vonatkozó azon törvényi
rendelkezést, mely szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok nem hívhatnak
fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére,
amely miatt a Médiaszolgáltatót
1.120.000,- Ft, azaz egymillió-egyszázhúszezer forint bírság megfizetésére kötelezi.
A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató 2012. július 1-jén 10:40:12től, 15-én 10:02:35-től, 22-én 10:28:47-től, 29-én 10:3:21-től sugárzott „Egészségmánia”,
valamint 2012. július 15-én 12:31:36-tól sugárzott „Több mint testőr” című műsorszámokkal
összesen hat esetben megsértette a termékmegjelenítésre vonatkozó azon törvényi
rendelkezést is, mely szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok nem adhatnak
a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített
terméknek, amely miatt a Médiaszolgáltatót
840.000,- Ft, azaz nyolcszáznegyvenezer forint bírság megfizetésére kötelezi.
A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató 2012. július 1-jén 10:40:12től, 22-én 10:28:47-től, 29-én 10:34:21-től sugárzott „Egészségmánia”, valamint 2012. július
8-án 12:56:26-tól, 15-én 12:31:36-tól sugárzott „Több mint testőr” című műsorszámokkal
összesen hét esetben megsértette a támogatásra vonatkozó azon törvényi rendelkezést is,
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,
amely miatt a Médiaszolgáltatót
560.000,- Ft, azaz ötszázhatvanezer forint bírság megfizetésére kötelezi.
A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni
a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú
számlájára. A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató
késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes

teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét
közigazgatási úton érvényesíti.
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat
közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a
továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott
keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának
felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést követő naptól
számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás
tartása kérhető.
Indokolás

A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdésében foglalt általános hatósági
felügyelet keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató TV2 csatornájának 2012. júliusi
műsorfolyamát, különös tekintettel a kereskedelmi közleményekre vonatkozó rendelkezések
betartása vonatkozásában.
A hatósági ellenőrzés során az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban, valamint a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a
továbbiakban: Smtv.) 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése merült fel
az „Egészségmánia” és a „Több mint testőr” című műsorszámok összeállításaival
kapcsolatban:

műsorszám címe

„Egészségmánia”

2012.07.01.
2012. 07.22.
2012.07.29.

műsorszám
kezdési
időpontja
10:40:12
10:28:47
10:34:21

2012.07.15.

10:02:35

dátum

2012.07.08.

műsorszám
kezdési
időpontja
12:56:26

2012.07.15.

12:31:36

2012.07.15.

12:31:36

2012.07.15.

12:31:36

műsorszám címe dátum

„Több mint testőr”

Megjelenő
termék/márka

Vélelmezett
törvénysértés

Cofidis
dm Alnatura
Blikk nők

Mttv. 31. § (1) bek.
b) és c) pont, Smtv.
20. § (9) bek.

Amoena

Mttv. 31. § (1) bek.
b) és c) pont

Megjelenő
termék/márka

Vélelmezett
törvénysértés

Hotel Karos Spa Mttv. 31. § (1) bek. b)
pont, Smtv. 20. § (9)
Lumbosit
bek.
Mttv. 31. § (1) bek. b)
Berkemann
és c) pont, Smtv. 20.
Magnapress
§ (9) bek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Médiatanács az
Mttv. 182. § bg) és c) pontjaiban foglalt hatáskörében hivatalból 2012. november 21-én
hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről a 2048/2012. (XI.21.)
számú, MN/28717-4/2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontja
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alapján, a Ket. 29. § (5) bekezdés szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót,
tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, továbbá az Mttv. 155. § (3) bekezdés a)
pontja alapján nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte arra vonatkozóan, hogy a
fenti táblázatban feltüntetett összeállításokban termékmegjelenítést alkalmazott-e, azaz
fizetés
vagy
hasonló
ellenszolgáltatás
ellenében
jelenítette
meg
a
termékeket/szolgáltatásokat, amennyiben igen, úgy a megfelelő dokumentumok csatolását
kérte. Mindezeken túl felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. § (1)
bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. § (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog
illeti meg.
A Médiaszolgáltató – megfelelően igazolt jogi képviselője útján – 2012. december 3-án
érkezett beadványában a szükséges teljes körű információk beszerzése érdekében, az
ügyre vonatkozó nyilatkozattétel és adatszolgáltatás határidejének további nyolc nappal
történő meghosszabbítását kérte.
A Médiatanács nevében dr. Auer János Koordinátor, a Médiatanács tagja MN/28717-8/2012.
ügyiratszámú, 2012. december 7-én kelt végzésében a nyilatkozattételre, illetve
adatszolgáltatásra megállapított nyolc napos határidőt meghosszabbította úgy, hogy a
Médiaszolgáltató az MN/28717-4/2012. ügyiratszámú végzésében megállapított
nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségének a végzés közlését követő nyolc
napon belül volt köteles eleget tenni.
A Médiaszolgáltató – megfelelően igazolt jogi képviselője útján – 2012. december 19-én
érkezett nyilatkozatában előadta, hogy üzleti titok
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés
megállapításai és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást
állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte:

I.

A termékmegjelenítésre vonatkozó rendelkezések megsértése

Az Mttv. 203. § 68. pontja értelmében a termékmegjelenítés: „a kereskedelmi közlemény
bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való
utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében –
egy műsorszámban jelenik meg.”
A Médiaszolgáltató az „Egészségmánia” című műsorszám vonatkozásában azt nyilatkozta,
hogy üzleti titok
Az Mttv. 31.§ (1) bekezdésének b) és c) pontjai szerint „a termékmegjelenítést tartalmazó
műsorszámoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
…
b) nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás
igénybevételére,
c) nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a
megjelenített terméknek.”
Az Ajánlás szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám nem hívhat fel közvetlenül
áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére.
Közvetlen felhívásnak minősül a termékmegjelenítés tárgyát képező árura vagy
szolgáltatásra vonatkozó szándékos és egyértelmű – verbális vagy vizuális – vásárlásra,
népszerűsítésre, igénybevételre buzdító felszólítás, így különösen az alábbi információk
műsorszámban történő közlése:
• a termék/szolgáltatás kereskedelmi elérhetőségének, árának közzététele,
• a termék/szolgáltatás tulajdonságainak, előnyeinek ismertetése,
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• a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos szlogen megjelenése,
• a termék/szolgáltatás reklámfilmjéből származó állítások említése.
A termékmegjelenítés jellegéből következik, hogy kereskedelmi magatartásra való
felhívásnak a puszta említést vagy vizuális megjelenítést meghaladó közlések
minősülhetnek. A jogalkotó szándéka szerint ezen közlések közül is csak azok sértik a
fentebb idézett törvényhelyet, amelyek közvetlenül, direkt módon hívnak fel a megjelenített
termék megvásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére. A Médiatanács álláspontja
szerint ez nem jelenti azt, hogy kizárólag nyílt, direkt felhívással valósítható meg a
törvényhely megsértése. A Médiatanács a direkt felhíváson kívül közvetlen vásárlásra való
felhívásnak tekinti azokat az eseteket is, amikor a műsorszámban a termékmegjelenítés
tárgyát képező áru vagy szolgáltatás vonatkozásában olyan információk jelennek meg,
melyek a klasszikus reklámokra jellemző módon segítik elő adott termék/szolgáltatás
értékesítését, promotálják azokat. Ilyen információnak minősül többek között a kereskedelmi
elérhetőség és ár közzététele, vagy a termék/szolgáltatás előnyeinek, tulajdonságainak
ismertetése.
A Médiatanács az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést tehát nem szó
szerint, illetve a nyelvtani jelentés szerint értelmezi, hanem a jogszabály vonatkozó
rendelkezéseire komplexen tekint. A termékmegjelenítés ugyanúgy a kereskedelmi
közlemény egyik fajtája, ahogy a klasszikus reklám, azonban a bennük rejlő népszerűsítés
különböző, jelentésük más és más. A termékmegjelenítés célja az, hogy a műsorszámba
dramaturgiailag illeszkedő termék megjelenjen, a közönség szeme elé kerüljön, tudatába
beivódjon, azonban ezzel ki is meríti a hozzá kapcsolódó népszerűsítés fogalmát. A
termékmegjelenítés – a klasszikus reklám mellett – egy további lehetőséget biztosít tehát
egy termék, szolgáltatás népszerűsítésének, azonban csak bizonyos keretek között. Ezt a
keretet állítja fel többek között az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés
is. A termékmegjelenítés során használt eszközök által sugárzott üzenet azonban nem érheti
el a reklám mértékét, azaz nem mozdíthatja elő a termék vásárlására, illetve szolgáltatás
igénybevételére irányuló szándékot. Ha komplexen tekintünk a jogszabályi rendelkezésekre,
akár az is mondható, hogy az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt
rendelkezések azt hivatottak szolgálni, hogy a termékmegjelenítés ne ‘csapjon át’ burkolt
reklámba. Ha a közvetlen felhívásra vonatkozó rendelkezés csupán szó szerinti értelmében
lenne megvalósítható, akkor nem lenne sorolható egyik kategóriába sem azon magatartás,
amely sem az indokolatlan hangsúlyra, sem a közvetlen felhívásra vonatkozó rendelkezés
megsértését nem valósítja meg, azonban a termékmegjelenítés hagyományos szerepén
túlmutat, és reklám jellegű tartalommal bír. Ez irányú szűkítő értelmezés pedig könnyen
joghézagot teremthetne.
Az Ajánlás - az Mttv.-ben foglaltakkal összhangban – rögzíti azt is, hogy a
termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként
nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek. Indokolatlanul hangsúlyos
a termék műsorszámban történő közzététele különösen abban az esetben, ha az áru vagy
szolgáltatás, vagy a reá történő utalás, illetve ezek védjegye dramaturgiailag nem a
cselekménysorba illeszkedően jelenik meg a műsorszámban vagy a műsorfolyamban.
Az indokolatlan mértékű hangsúly megítélését különösen a következő tényezők
befolyásolják: a megjelenítés gyakorisága, a megjelenítésnek a műsorszám hosszához,
jellegéhez viszonyított volumene.
„Egészségmánia”
1. Cofidis (Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontja)

4

Az „Egészségmánia” című műsorszám 2012. július 1-jei adása előtt és után egyaránt
megjelent a következő támogatói üzenet: „A műsor támogatója a Cofidis Egészség Hitel.
Mert van, ami nem várhat.”

A műsorszám elején (10:40:50-kor) és a
termékmegjelenítés tényéről tájékoztató üzenet.

végén

(11:03:05-kor)

megjelent

a

A műsorszámban 10:51:26-10:53:58 óra között bemutattak egy kisfilmet, ami teljes
egészében a Cofidis Egészség Hitelről szólt. A riportban Rafay János, a Cofidis
partnerkapcsolati területvezetője hosszasan taglalta a hitel előnyeit – széke mögött jókora
reklámtábla látszott (10:51:55-10:52:04, 10:52:23-10:52:27, 10:52:55-10:53:16, 10:53:2010:53:21, 10:53:29-10:53:35 és 10:53:41-10:53:47 óra között).
A riportban az alábbi állítások is elhangzottak:
„Olyan egészségügyi beavatkozások finanszírozására használható, amiket az Országos
Egészségpénztár nem támogat, illetve kifejezetten magánklinikák illetve magánorvosok
végzik.”
„A harminc éve működő, franciaországi központú pénzintézet célja tehát, hogy az
átlagemberek számára is elérhetővé tegye azokat a prémium egészségügyi szolgáltatásokat,
amelyek bizony jelentős életminőségbeli javulást adhatnak.”
„Az egészségesebb élet tehát ma már nem álom többé, vagy legalábbis megvalósítható
álommá vált, amely után lehet újabbakat szövögetni.”
„Az egészségszektorban pedig egy hiányt szeretnénk betölteni.”
„A magyarországi egészségügy jelen pillanatban egy olyan tendencián megy keresztül, ahol
egyre nagyobb teret kapnak ezek a magánorvosi beavatkozások és a magánklinikák, és
ugye hát ezt nem mindenki engedheti meg magának, illetve nem mindenkinek áll
rendelkezésére az az összeg, ami egy-egy ilyen beavatkozás ellenértéke, és ebben nyújt
segítséget az egészséghitel.”
„A partnerszám természetesen folyamatosan bővül, ahogy érünk egyik klinikáról, egyik
orvosról a másikra.”
A fentiekben idézett kijelentések is bizonyítják, hogy nem helytálló a Médiaszolgáltató azon
állítása, miszerint konkrét termékjellemzők nem hangzottak el az összeállításban.
Az „Egészségmánia” című műsorszám fentiekben ismertetett riportja kizárólag a Cofidis
Egészség Hitel reklámozását szolgálta. A szegmens túlmutatott a termékmegjelenítés
rendeltetésén, a Médiaszolgáltató nem beépítette vagy felhasználta műsorában a terméket,
hanem bemutatta azt, azaz az összeállítás kizárólag „termékbemutatót” tartalmazott. A
Cofidis partnerkapcsolati területvezetője részletesen beszélt a hitelről, annak céljáról,
előnyeiről. Az elhangzottakon túl a mögötte folyamatosan látható tábla egyértelművé tette,
hogy a közölt információk egy konkrét szolgáltatásra, a Cofidis Egészség Hitelre
vonatkoztak. Az elhangzott kijelentések a szolgáltatás reklámozását szolgálták, a műsorrész
igénybevételre felhívó, ösztönző hatás kiváltására alkalmas volt.
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Azt, hogy az összeállításban nem általánosságban beszéltek az egészséghitelekről, a
Médiaszolgáltató nyilatkozatában (2. oldal 1. bekezdés) rögzített, „Ezért a Cofidis Egészség
Hitel ismertetése …” kijelentés is alátámasztja.
A Médiatanács nem osztja a Médiaszolgáltató azon álláspontját, miszerint a műsorban a
termékmegjelenítés tárgyát képező terméknek tájékoztató, egészség-megőrző célzattal
történt bemutatása valósult meg. A fentiekben kifejtettek alapján az összeállítás túlmutatott a
termékmegjelenítés rendeltetésén, a vizsgált műsorrész kereskedelmi célzatú
„termékbemutatót” tartalmazott.
Az Ajánlás Médiaszolgáltató által hivatkozott része rögzítette, hogy nem tekinti promóciós
jellegű megjelenítésnek azokat az eseteket, amikor a műsor jellegéből, témájából adódóan
kerül sor egy-egy termék részletesebb bemutatására (például: kulturális ajánló műsorok,
fogyasztóvédelmi műsor stb.). A fenti összeállítás tartalmi elemzése során egyértelműen
megállapítható, hogy a bemutatás nem tájékoztató jellegű volt, hanem az a Cofidis Egészség
Hitel reklámriportja volt.
A Médiatanács az előbbiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 2012.
július 1-jén 10:51:26-től sugárzott, a Cofidis Egészség Hitelről szóló összeállításával
megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést.
Amellett, hogy a műsorrész alkalmas volt vásárlásra ösztönző hatás kiváltására, indokolatlan
hangsúlyt is adott a megjelenített szolgáltatásnak. A Médiatanács nem ért egyet a
Médiaszolgáltató azon megállapításával, hogy „a 25 perces műsoridőből mindösszesen
három perces időtartamú termékmegjelenítés sem eltúlzottnak, sem aránytalannak nem
tekinthető”. Az egészséghitelről szóló műsorrészben a termék megjelenítése rendkívül
gyakori volt, az összeállítás hosszához képest eltúlzott. A szegmens 10:51:26-tól 10:53:58-ig
tartott, azaz összesen 2 perc 24 másodperces volt. A Cofidis Egészség Hitel reklámtábla 6
alkalommal összesen 46 másodpercig tűnt fel, az a szakértő mögött mindvégig szerepelt
(10:51:55 – 10:52:04, 10.52:23-10:52:27, 10:52:55-10:53:16, 10:53:20-10:53:21,10:53:2910:53:35, 10:53:41-10:53:47), a Médiaszolgáltató tehát a terméket a riport több, mint egy
harmadában képernyőn tartotta.
A fentieken túl az, hogy az összeállítás kizárólag a termék bemutatása miatt jött létre,
önmagában is bizonyítja a szerkesztőileg indokolatlan, hangsúlyos megjelenítést.
A Médiatanács ezért megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a fenti összeállításával
megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést is.
2. Drogerie Markt (a továbbiakban: dm) – Alnatura (Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és
c) pontja)
Az „Egészségmánia” 2012. július 22-i epizódja előtt és után egyaránt megjelent a következő
támogatói üzenet: „A műsort az Alnatura bioélelmiszerek hazai forgalmazója, a dm
támogatta.”
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A műsorszám elején (10:29:29-kor) és a
termékmegjelenítés tényéről tájékoztató üzenet.

végén

(10:51:09-kor)

megjelent

a

A műsorszámban 10:46:27 órától látható szegmensben a műsorvezető, Köböl Anita a
barátnőjével bioélelmiszereket indult vásárolni, ehhez pedig egy dm üzletet választottak ki. A
műsorvezető a szegmens felvezetőjét is a bolt előtt állva mondta el. Az áruházlánc neve nem
hangzott el, a logók, valamint a kirakatüvegre ragasztott „hívószavak” (szépség, egészség,
wellness, babaápolás, smink, parfüm, testápolás) jól láthatóak voltak. A két hölgy a
szegmens további részében az üzlet bőséges bioélelmiszer kínálatából szemezgetett.

A Médiaszolgáltató nyilatkozata szerint a beszélgetés nem irányult egyetlen márkára sem, a
beszélgető partnerek nem említettek egyetlen márkanevet, a kamera nem közelített egy
terméknévre vagy termékcsoportra, a termékek márkajelzései ki voltak takarva vagy
felismerhetetlenné voltak téve, egyik terméken sem volt látható Alnatura logó vagy felirat.
Ezzel szemben a Médiatanács megállapította, hogy miközben a műsorvezető és barátnője
az üzletben a bioélelmiszereket tartalmazó polc előtt beszélgetett, többször levettek egy-egy,
a drogérialánc által forgalmazott Alnatura terméket a polcról, a kamera pedig számos
alkalommal végigpásztázta a termékkínálatot (osztott képernyőn Alnatura termékek
sokaságát mutatta be). A bioélelmiszereket tartalmazó részleg bemutatása során nem
kivehető, más márkájú termékek is feltűntek, azonban a közelebbi képeken - egyértelműen
beazonosítható, nem kitakart - Alnatura termékeket mutattak be. Márkanév valóban nem
hangzott el, de a verbális és vizuális megjelenítés folytán az Alnatura termékek
egyértelműen felismerhetőek voltak. Az összeállítás nem tekinthető általános
tájékoztatásnak pusztán azon az alapon, hogy nem hangzott el az Alnatura terméknév,
hiszen azokat számtalanszor, közeli képeken is megjelenítették.
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Az általános információk közvetítése mellett az összeállítás az Alnatura termékekre
észrevehetően külön figyelmet fordított. A képi megjelenítés mellett verbálisan is bemutattak
egy-egy Alnatura élelmiszert. Ezt a következő példák is bizonyítják.
10:48:47-kor a műsorvezető a kezében Alnatura puffasztott szeleteket tartott,
felhasználásáról beszélgettek (10:48:27-től már a kezükben tartották a termékeket).
10:48:46-kor és a beszélgetés után, 10:49:21-kor külön rá is közelített a kamera az Alnatura
ezen termékeire.
10:50:09-kor a műsorvezető egy Alnatura zacskós levest levett a polcról, és a következőket
mondta: „Nagyon sok zacskós leves is van. Ez – mert ugye a zacskós leveseket egyébként
nem ajánlják -, attól hogy bio, egészséges is. Nem tartalmaz tartósítószert, aromákat, bármi
ilyesmit, és ugyanolyan hosszan eláll, mint egyébként az ismeretes zacskós levesek?...és ez
a legrohanóbb életben is elkészíthető, merthogy tíz perc alatt elkészül. Én ezt imádni fogom
szerintem”. A kamera a szegmens elején, még a fenti dialógust megelőzően, 10:47:27-kor
közelről (a kézre ráközelítve) mutatta azt, ahogyan a műsorvezető a levest leemeli a polcról.
A fenti - képi és a pozitív tulajdonságokat felsoroló, verbális - bemutatás alkalmas volt az
Alnatura termékek iránti figyelem felkeltésére, vásárlásukra ösztönző hatás kiváltására. A
Médiatanács ezért megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 2012. július 22-én
10:46:27 sugárzott bioélelmiszerekről szóló összeállításával megsértette az Mttv. 31. §
(1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést.
A Médiaszolgáltató indokolatlan hangsúlyt is adott a megjelenített Alnatura termékeknek.
Dramaturgiailag nem a cselekménysorba illeszkedő, szerkesztőileg indokolatlan volt az,
hogy a beszélgetés közben időről-időre a kamera végigpásztázta a termékkínálatot, a
képernyőt több részre osztva Alnatura termékek bőséges választékát mutatta be, több
esetben pedig ráközelített egy-egy kiszemelt termékre (pl. 10:47:26,10:47:28, 10:49:21). Az
előbbi módszer alkalmazásával a Médiaszolgáltató az Alnatura termékeket kimondottan
előtérbe helyezte, a nézők figyelmét ezáltal az üzletlánc által forgalmazott termékekre
irányította.
A Médiaszolgáltató állítása szerint a dm áruház logója mindössze a képernyő sarkában
szerepelt, hangsúlyosnak egyáltalán nem tekinthető. A Médiatanács az indokolatlan
hangsúlyt nem is a dm logó megjelenése kapcsán állapította meg, azonban megjegyzi, hogy
a Médiaszolgáltató állítása nem felel meg a valóságnak. A műsorvezető a beszélgetés elején
végighaladt az üzlet előtt, a logó többször is (kirakatüvegen, táblán) megjelent, az nem csak
a képernyő sarkában tűnt fel. Ezáltal a nézőket informálta arról, hogy az Alnatura termékek
mely üzletlánchoz köthetők, azok hol szerezhetők be.
A Médiatanács az előbbiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a fenti
összeállításával megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezést is.
3. Blikk Nők (Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontja)
Az „Egészségmánia” 2012. július 29-ei kiadása előtt és után egyaránt megjelent a következő
támogatói üzenet: „Együttműködő partnerünk a Blikk Nők.”
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A műsorszám elején (10:34:49-kor) és a
termékmegjelenítés tényéről tájékoztató üzenet.

végén

(10:55:09-kor)

megjelent

a

A 10:51:40-től sugárzott összeállítás a Blikk Nők magazin szerkesztőségében készült, az
kizárólag a magazin bemutatását szolgálta. Megszólalt Csaba Orsolya, az újság
szerkesztője, illetve több példány címlapja is jól látható volt, valamint elhangzottak olyan
mondatok, mint:
„Orsi kollégáival együtt olyan történetekről ír szakértők bevonásával, amelyeket érdemes a
nagyközönség elé tárni. Olyan információkról, praktikákról számolnak be, amire minden nő
kíváncsi.”
„…merthogy itt, ebben a szerkesztőségben szinte minden témáról írnak, hogy legyen mit
olvasni a kertről, a konyháról és az egészségről.”
Csaba Orsolya még a lap nevét is említette: „A Blikk Nők-nek az egyik célja az, hogy akár a
huszonéves korosztályt, akár a hatvanas éveiben járó hölgyeket megszólítsa, megérintse.
Úgyhogy ezért általában a témaválasztásainknál is az a legfontosabb fókusz, hogy mindenkit
érdekeljen ez az anyag kortól függetlenül, családi állapottól függetlenül…”.
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Mialatt a riporter a felvezető szöveget mondta („Az egészség mindenkit érdekel…ez az a
téma, ami mindenkit érint. Tökéletesen tudja ezt Csaba Orsolya, az egyik női magazin
szerkesztője.”), az újság több számának címlapjait és egy-egy oldalát, illetve a gépelő
szerkesztőt mutatták, monitorján eközben a Blikk Nők magazin címoldalának kimerevített
képe volt látható. A megjelenített termék tehát már az összeállítás elején beazonosítható volt
a közönség számára.
Nem helytálló a Médiaszolgáltató azon állítása, miszerint a magazin szerkesztőjével készített
beszélgetés az egészséges életmódról, egészséges táplálkozásról szólt, ezért az
összeállítás beleillett a műsor tematikájába. A riport első, hosszabb időtartamú része azt
mutatta be, hogy a Blikk Nők magazin mivel foglalkozik, mi a célja, a témaválasztás hogyan
történik, azaz az összeállítás az újság bemutatását célzó, reklámriport volt. A második
részben pedig Bruce Willis masszőrével készítettek beszélgetést, melynek apropóját az adta,
hogy a magazin „legújabb sztorija” a vele készült interjú volt. Ennek nyomán az
médiaszolgáltatói megállapítás sem helytálló, miszerint a masszőrrel készített anyag
apropóján került sor a lap szerkesztőjével a Médiaszolgáltató szóhasználata szerint „az
egészséges életmódról szóló beszélgetésre”.
Mint ahogyan az korábbiakban kifejtésre került, az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának
megsértését nem csak a direkt felhívás valósítja meg, hanem olyan információk közlése is,
melyek nyíltan és szándékosan, a klasszikus reklámokra jellemző módon segítik elő adott
termék értékesítését. A Médiatanács a fenti tartalmat ilyen - az előbbiek idézett
megnyilvánulások alapján - vásárlásra felhívó információnak tekintette.
A Médiatanács az előadottak alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 2012.
július 29-én 10:51:40-től sugárzott, a Blikk Nők magazin szerkesztőségében készült
összeállítással megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
rendelkezést.
Az összeállítás felvezetőjében, valamint riport alatt is számtalanszor megjelent a magazin,
és az összeállítást az újságok címlapjainak újbóli végigpásztázásával, egy lassított, az
újságíró Blikk Nők magazinokkal megrakott asztala felé közelítő képpel, majd a monitoron
elhelyezett címlap bemutatásával zárták.
Az összeállítás nem felhasználta a terméket, hanem az a termék bemutatása köré épült, ami
már önmagában is bizonyítja a szerkesztőileg nem igazolt, indokolatlanul hangsúlyos
megjelenítést.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a szegmens kizárólag a magazin iránti
figyelemfelkeltést, a termék vásárlására ösztönzést szolgálta, emellett pedig a bemutatás
indokolatlanul hangsúlyosan is valósult meg.
A Médiatanács az előbbiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a fenti
összeállításával megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezést is.
4. Amoena (Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontja)
Az „Egészségmánia” 2012. július 15-én közreadott epizódjában 10:16:47 órától közreadott
szegmens az Amoena Női Egészség Centrum Szaküzletben játszódott. A műsorszám elején
(10:03:03-kor) és a végén (10:25:47-kor) megjelent a termékmegjelenítés tényéről
tájékoztató üzenet.
A kisfilmet a műsorvezető konferálta fel: „A mellredukció utáni megoldás azonban nem merül
ki a plasztikai, szépészeti beavatkozásokban. Nagyon sokat segíthet egy jól megválasztott
alsónemű kifejezetten ilyen problémákra.” A bevezető narráció ezt a gondolatmenetet
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folytatta: „A kebel, az emlő, vagyis a női mell a nőiesség egyik legszebb szimbóluma. Ha ez
egy betegség vagy egy műtét következtében csorbát szenved, akkor a nők sok esetben úgy
érzik, nem tudnak csinosak és szépek lenni. Pedig egy jó, kifejezetten erre a célra
kifejlesztett melltartó csodákra képes.”
A riport helyszíne az Amoena szaküzlet volt, itt nyilatkozott Elek Erika üzletvezető is, aki a
narráció szerint „gyakran találkozik olyan hölgyekkel, akik a daganatos betegség miatti
műtétek során nem csak a mellüket vagy a mellük egy részét, hanem önbizalmukat is

elvesztették. Ezért kollégáival együtt nap mint nap azon dolgozik, hogy a nők visszakapják a
teljesség érzését testileg és lelkileg is.”

A narrátor ezek után ismertette a bolt kínálatát: „Az üzletben éppen ezért melltartókat,
kiegészítőket, kendőket és fürdőruhákat is lehet kapni, sőt, egy saját kiadványt is, amely
segíti a nőket a gyógyulásban, új életmódjuk kialakításában. Ezen kívül a műtét után
használható külső szilikon mellformák is kiválaszthatóak a melltartók mellé, kinek-kinek a
méretei és formái szerint.”
Ez utóbbiakat Elek Erika, majd a narrátor részletesen ismertette: „Alapvetően vannak
olyanok, amik csak melltartóba helyezhetők, és vannak olyanok, amelyek közvetlenül a
testen is viselhetők. (…) Arról számolnak be, (…) hogy napközben elfelejtem, hogy
tulajdonképpen átestem egy műtéten.” „Létezik héjforma, amely csak részleges mellműtét
esetén korrigálja a mellformát, de van hőkiegyenlítővel ellátott protézis klimax-szal küzdő
hölgyek számára, és könnyített fazon is, amelynek csak a mérete azonos az egészséges
mellekével, súlya azonban légiesen könnyű, hogy megkímélje a gerincet és a hát izmait.
Ugyanezt a célt szolgálja a közvetlenül a bőrre tapasztható változat is, amelyet a hölgyek
előszeretettel használnak.” Közben a vágóképeken feltűntek maguk a termékek is, néhány
dobozon az Amoena márkanév kivehető volt.
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A riporter így folytatta az üzlet profiljának ismertetését: „A melltartó kollekciót megálmodó
cég azonban az utóbbi időben olyan hölgyek felé is nyitott, akiknek nem feltétlenül a műtét,
hanem az átlagon aluli vagy felüli méret a gondjuk.” Elek Erika szerint: „Hölgyek jöttek be a
mi üzletünkbe is korábban is, akik látták, hogy fehérneművel foglalkozunk, és felfedezték
maguknak. Jaj de jó, funkcionális melltartó, ez milyen jól tart és milyen kényelmes! Amit most
már valóban bárki számára tudunk nyújtani, főleg a nagyobb kosármérettel rendelkező
hölgyek számára.”
Az utóbbiak illusztrálására mutatták be Heni történetét, „akinek nem csak a hármasikrek
nevelése jelent kihívást, hanem bizony a megfelelő melltartó megvásárlása is. (…) Az
anyuka F-es, vagyis átlagon felüli kosárméretű melltartót keres, amelyet nagyon ritkán és
csak nagyon kevés helyen talált eddig. Itt azonban kedvére válogathat.” Maga az üzletvezető
sietett a segítségére, többfajta lehetőséget is felkínált vásárlójának.
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A vásárlás végén mindenki elégedett volt: „(…) Heni pedig boldog, hiszen végre van miből
válogatnia különleges idomaira.” A kisfilm Heni szavaival zárult: „Asszem, én akkor ezt
kerestem, hogy van dekoltázsom, két különálló mellem és tartó melltartóm, és abszolút úgy
érzem, hogy ki szeretném húzni magamat és büszkén, büszkén viselni. Jól érzem magam a
bőrömben!”
Nem valós a Médiaszolgáltató azon állítása, miszerint „az Amoena üzlet megnevezése
kizárólag az eladó hölgy neve alatti kiírásban szerepelt, azonban egyéb módon a
műsorszámban nem jelent meg a márkanév, sem a márka…”. Az Amoena márkanév szóban
ugyan nem hangzott el, azonban a bolt egyértelműen beazonosítható volt, hiszen az
üzletvezető neve mellett feltüntették a márkanevet, ezen kívül az Amoena márkajelzés - a
Médiaszolgáltató állításaival ellentétben - többször olvasható volt a termékek dobozain
(10:18:13, 10:18:23, 10:18:55) és a fehérneműk felett elhelyezkedő képeken is.
A Médiaszolgáltató nyilatkozata szerint a műsorszámban kifejezetten daganatos
betegségben szenvedők számára kínáltak megoldást, nem pedig terméket, az
összeállításban gyógyászati segédeszközről volt szó. A Médiatanács ezzel szemben
megállapította, hogy a riport az Amoena üzlet kínálatában megtalálható termékek listáját
(melltartók, kiegészítők, kendők, fürdőruhák, saját kiadvány, műtét után használható külső
szilikon mellformák; „Az üzletben éppen ezért melltartókat, kiegészítőket, kendőket és
fürdőruhákat is lehet kapni, sőt, egy saját kiadványt is, amely segíti a nőket a gyógyulásban,
új életmódjuk kialakításában. Ezen kívül a műtét után használható külső szilikon mellformák
is kiválaszthatóak a melltartók mellé, kinek-kinek a méretei és formái szerint) és azok pozitív
tulajdonságait hosszasan ismertette. A szilikon mellformák különböző változatait részletesen
bemutatták (melltartóba helyezhetők; közvetlenül testen viselhetők; részleges mellműtét
esetén mellet korrigáló héjforma; hőkiegyenlítővel ellátott protézis; „légiesen könnyű”, a
gerinc és a hát izmait kímélő könnyített fazon; bőrre tapasztható változat), és ezen túl külön
figyelmet fordítottak - melyre a Médiaszolgáltató nem tért ki nyilatkozatában - az átlagon aluli
vagy felüli mérettel rendelkező hölgyek számára készült fehérneműk ismertetésére, melynek
képi megjelenítésére és előnyös tulajdonságai bemutatására a hármasikreket nevelő Henit
hívták segítségül. Az összeállítás az előbbiek miatt az Amoena szaküzlet termékei iránti
vásárlásra ösztönző hatás kiváltására volt alkalmas.
A Médiatanács az előadottak alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 2012.
július 15-én 10:16:47 órától közreadott, az Amoena Női Egészség Centrum
Szaküzletben játszódott összeállítással megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b)
pontjában foglalt rendelkezést.
Az előbbieken túl az Amoena szaküzlet indokolatlan hangsúlyt is kapott a műsorszámban.
Jelen esetben az is megállapítható, hogy a műsor időtartamának csaknem 22%-át a szóban
forgó kisfilm tette ki. A Médiatanács emellett megállapította, hogy az összeállításban nem
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felhasználták a terméket, a fehérneműkről nem általánosságban beszéltek - melyet „a
melltartó kollekciót megálmodó cég …” kijelentés is egyértelművé tesz - , hanem a
műsorrész az Amoena termékeinek bemutatását szolgálta, ami bizonyítja a szerkesztőileg
nem igazolt, indokolatlanul hangsúlyos megjelenítést.
A Médiatanács az előbbiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a fenti
összeállításával megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezést is.
„Több mint testőr”
5. Hotel Karos Spa (Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontja)
A „Több mint testőr” című műsorszám 2012. július 8-án közreadott epizódjának végén a
következő támogatói üzenet jelent meg: „A műsort támogatta a Hotel Karos Spa, a megtalált
édenkert.”

A műsorszám elején (12:57:00-kor) és a végén (13:18:58-kor) megjelent a
termékmegjelenítés tényéről tájékoztató üzenet. A műsor 12:57:15-13:01:29 óra között
látható szegmense a Hotel Karos Spa wellness szállodában játszódott. A műsorvezető és
vendége, Nagy Adrienn énekesnő a szálloda medencéjének partján koktélozgatott
Dömötörfy Ildikó marketing vezetővel. A képeken a medencékben fürdőző szállóvendégeket
láthatták a nézők, többször olvasható volt a hotel neve is (Dömötörfy Ildikó titulusát feltüntető
képernyőszövegben, az épület tetején vagy a forgóajtón.)

Dömötörfy Ildikó többek között a nyári korcsolyapálya szolgáltatásról beszélt: „Létezik olyan
lehetőség, mint például a Summer Ice nyári jégpálya, ahol az apróbbak megtanulhatnak
korcsolyázni, a felnőttek vagy a gyakorlottabb korcsolyázók pedig már élvezhetik ezt a téli
sportot így nyáron is, a nyári forróságban. Ez igazából egy műanyag jég, esve-kelve sem
okoz olyan sérülést esetleg, ami a gyerekeket elriasztaná mondjuk a korcsolyázásnak az
élményétől.” Noha kimondva nem hangzott el, a Summer Ice nyári jégpálya a Hotel Karos
Spa szolgáltatása.
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A szegmens 13:00:00 órától a hotel kozmetikai részlegében folytatódott, ahol Nagy Adrienn
Matyókné Kucsora Gabriella kozmetikus közreműködésével kipróbálta a helyi
szépségápolási szolgáltatásokat.

A Médiaszolgáltató nyilatkozatában azt taglalta, hogy a hotel megjelenítése miért nem kapott
indokolatlan hangsúlyt az összeállításban. A Médiatanács rögzíti, hogy jelen riport kapcsán
eljárását nem az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontja, hanem a 31. § (1) bekezdés b) pontja
vonatkozásában indította meg, mely szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok
nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás
igénybevételére.
Nem helytálló a Médiaszolgáltató azon állítása, miszerint „a megszólaltatott szakértők olyan
általános érvényű, az egészség megőrzéséhez kapcsolódó lehetőségekről beszéltek, melyek
nem kapcsolódtak az érintett hotelhez”. A műsorrész az általános információk mellett a
szálloda szolgáltatásaira vonatkozó, promóciós utalásokat (Summer Ice nyári jégpálya
bemutatása, egész napos animációval le tudják foglalni a gyerekeket, vízi vetélkedők,
különféle kreatív foglalkozások formájában, pároknak medence, kezelések igénybevétele)
tartalmazott. A szegmens ezáltal a hotel bemutatását, reklámozását szolgálta, szolgáltatásai
igénybevételére ösztönző hatással bírt.
A Médiatanács az előadottak alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 2012.
július 8-án 12:57:15 órától közreadott, a Hotel Karos Spa szállodában jászódott
összeállítással megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
rendelkezést.

6. Lumbosit (Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontja)
A „Több mint testőr” 2012. július 15-ei kiadása előtt került közreadásra a következő
támogatói üzenet: „Az egészséges ülés támogatója a Lumbosit gerincpárna család.”

A műsorszám elején (12:32:20-kor) és a végén (12:54:48-kor) megjelent a
termékmegjelenítés tényéről tájékoztató üzenet. 12:45:39 órától látható volt egy szegmens,
amiben az üléssel kapcsolatos gerincproblémákról esett szó. A szegmensben számos
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alkalommal látható volt a Lumbosit logója, illetve megszólalt Dr. Szabó-Kocsis Krisztina, a
Lumbosit orvosszakértője, aki gerincpárnákat ajánlott a problémák orvoslására.
Többek között az alábbiak hangzottak el:
„A cél az volna, hogy egyenes legyen az ülés vagy pedig az, hogy lefelé lejtsen? – „Ha lehet,
egy picikét lejtsen lefele, de legalább ezt a hátralejtést korrigáljuk ki. Erre például alkalmas
egy háromszög alakú párna. Ahogy látjuk oldalról ennek van egy magasabb és egy
keskenyebb része. Ezt tökéletesen ide lehet illeszteni a vastagabbik részével befelé, és
máris egy vízszintesebb helyzetet kaptunk. De ha még tovább akarjuk javítani, mondjuk ezt a
széket, még egy ilyen deréktámaszt is tegyünk oda, ugyanis ezt pont beilleszkedik a derék
ívéhez.”
Ahogy így hátradőlök, így tényleg a gerincoszlopom tulajdonképpen kiegyenesedik, ha
mondhatom ezt, és így megszűnik az a nyomás, amit mondjuk, folyamatosan érzek.”
„Elég gyorsan meghálálja a gerinc, ha jó pozícióban tartjuk.”
„Például ha valaki autóvezetés közben ül sokat…akkor azt is lehet párnákkal egészségessé
varázsolni? – „Hogyne, sőt én nagyon javaslom. A gyerkőcök még kevésbé tudnak
tudatosan arra koncentrálni, hogy helyesen üljenek, nem is akarnak. Egy ilyen eszközzel
viszont ebben segíthetünk nekik.”

Miutá
n
a
beszél
getés alatt – melyben bemutatták hogyan lehet egy széket gerincpárnákkal (egy háromszög
alakú párnával és egy deréktámasszal) a helyes ülés érdekében „kijavítani” - az asztalon álló
és a falon elhelyezett Lumbosit logóval ellátott tábla – a Médiaszolgáltató állításaival
ellentétben - számos alkalommal látható volt, továbbá a szakértő neve mellett is szerepelt a
„Lumbosit orvosszakértője” megnevezés, a bemutatott termékek könnyen beazonosíthatók
voltak. A fenti idézett szegmens vásárlásra felhívó információkat tartalmazott, hiszen a
bemutatott Lumbosit termékek előnyeit, pozitív tulajdonságait foglalta össze.
A Médiatanács az előadottak alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 2012.
július 15-én 12:45:39 órától közreadott, a Lumbosit gerincpárnákat bemutató
összeállítással megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
rendelkezést.
7. Berkemann (Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontja)
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A „Több mint testőr” 2012. július 15-ei kiadása előtt került közreadásra a következő
támogatói üzenet: „Talpalatnyi egyensúly: Berkemann.”

A műsorszám elején (12:32:20-kor) és a végén (12:54:48-kor) megjelent a
termékmegjelenítés tényéről tájékoztató üzenet. A 12:42:15 órakor kezdődött szegmens egy
Berkemann cipőboltban játszódott. A műsorvezető és Szakos Andrea a belépés előtt
hosszasan nézegették a kirakatot, majd bent megfelelő papucsot választottak az
énekesnőnek egy diagnosztikai szakértő, Csőke Márta segítségével. A Berkemann felirat és
logó a kirakatban, az üzlethelyiségben, illetve a cipőkön is számos alkalommal jól kivehető
volt.
Az egyik jól olvashatóan Berkemann feliratú cipőn elmutogatva Csőke Márta ismertette a jó
cipő ismérveit: „…és ezért fontos, hogy puha legyen, és meglegyen az ágy, amibe
beleilleszkedik. Akkor egyensúlyban marad a test. Itt vannak a harántboltozati és a
hosszboltozati emelők. Ez biztosítja a testnek az egyensúlyt. Alá van támasztva a lábujj is,
ezzel segíti a gördülést, a lépést.”
Végül sikerült is megtalálni a megfelelő lábbelit, amit Szakos Andrea a következő szavakkal
nyugtázott: „Eddig az volt a problémám, hogy folyamatosan fáj a sarkam, mert nyomódik. És
ebben meg, amiatt a kis domborzat miatt, most így végül is nem érzem annyira ezt a
nyomást, és… és olyan kis könnyed az egész.”

17

A Médiaszolgáltató úgy nyilatkozott, hogy a kifogásolt szegmens helyszíne nem egy
Berkemann cipőbolt volt, hanem egy gyógyászati segédeszközöket forgalmazó szaküzlet.
Így megjelenítésre kerültek a szaküzletben forgalmazott termékek, tehát az összeállítás nem
kizárólag a Berkemann termékekre fókuszált, hanem az egészséges lábbelikre.
A Médiaszolgáltató iménti kijelentése ellenére a termékmegjelenítésre vonatkozóan a
Berkemann Hungary Bt.-vel létrejött megállapodást csatolta, és nyilatkozatában
a
következőket rögzítette is: „A riportban bemutatott termékelhelyezésre vonatkozóan a
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műsorszám gyártója, az Integral Communications Kft. és a Berkemann Hungary Bt. között
létrejött szerződést másolatban csatoljuk.”
Az összeállítás túlmutatott a termékmegjelenítés rendeltetésén, a vizsgált műsorrész
kereskedelmi célzatú „termékbemutatót” tartalmazott, melynek célja a Berkemann cipők iránti
figyelemfelkeltés, vásárlásra ösztönzés volt.
A Berkemann felirat és logó a kirakatban, az üzlethelyiségben, illetve a cipőkön is számos
alkalommal jól kivehető volt. Az összeállítás célja promóciós jellegű bemutatás volt. A
fentiekben összefoglalt és idézett megjelenítés következtében az általánosnak tűnő
tulajdonságok egy konkrét márkához kapcsolódtak.
A Médiatanács az előadottak alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 2012.
július 15-én 12:42:15 órától közreadott, a Berkemann cipőboltban játszódott
összeállítással megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
rendelkezést.
A fentieken túl a Médiaszolgáltató a megjelenített terméket szerkesztőileg indokolatlan
módon előtérbe helyezte.
A kisfilm felépítése az egészséges lábbelik puszta bemutatásán - mely a riport
alapinformációját jelenthette volna - jelentősen túlmutatott. A márkanév hangsúlyozása a
következőképp valósult meg: Az összeállítás elején egy taxi állt meg a Berkemann feliratú
üzlet előtt, melyből kiszállt a műsorvezető, Szakos Andrea és a diagnosztikai szakértő. A
következő képsorokon az összeállítás szereplői a kirakatot szemlélték, a kamera külön
ráközelített a kirakatban lévő, Berkemann feliratú cipőállványokon elhelyezett lábbelikre
(melyeken szintén látszott a felirat). Majd külön mutatták azt is, ahogy a kirakat előtt
elhaladva belépnek az üzletbe. A műsorvezető felvezető gondolataiba pedig a Berkemann
feliratú cipőállvány előtt kezdett bele. A beszélgetés alatt is több alkalommal látszott a felirat
(a polcon illetve a szereplők által megszemlélt lábbeliken), a kamera külön ráközelített arra,
amint Szakos Andrea a kiszemelt papucsot levette a polcról, illetve a cipők előnyeinek
ismertetése során a kezükben tartott papucsokat is közelről mutatták. Az alkalmazott
bemutatás, a megjelenítés gyakorisága indokolatlan hangsúlyt adott a megjelenített
terméknek.
A Médiatanács az előbbiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a fenti
összeállításával megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezést is.
8. Magnapress (Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontja)
Szintén a „Több mint testőr” 2012. július 15-ei kiadása előtt került közreadásra a következő
támogatói üzenet: „Együttműködő partnerünk a Magnapress mobil mágnesterápia.”

A műsorszám elején (12:32:20-kor) és a végén (12:54:48-kor) megjelent a
termékmegjelenítés tényéről tájékoztató üzenet. A 12:50:52 órakor kezdődött szegmens a

19

mágneses gyógyításról szólt. A műsorvezető, Vámos Erika és vendége, Szakos Andrea egy
Magnapress üzletet kerestek fel (a kirakaton legalább három helyen olvasható volt a
márkanév). Belépés előtt Vámos Erika a következőket mondta a különböző mágneses
gyógymódokról szóló felvezető beszélgetést követően: „Most viszont a térdeden fogjuk
kipróbálni, és akkor, feltehetőleg Andi térde többet nem fog fájni.”

Odabent Kövesdi Natáliával, a Magna Vitapress Kft. nemzetközi magnetoterapeutájával
folytatódott a beszélgetés. Részletesen ismertették a mágneses gyógymódszert, annak
előnyeit, valamint kipróbálták a mobil mágnesterápiás eszközt. Többek között az alábbiak
hangzottak el:
„Nem elég tehát, hogy vannak akupunktúrás vagy akupresszúrás pontok, hanem mágnessel
lehet ezekre a pontokra úgy hatni, hogy még kifejezettebb legyen a hatása.”
„A mágnes erejével váltjuk ki a tűszúrás hatását, illetőleg, ha akupresszúráról van szó, a
nyomás hatását. És ez így akkor teljesen fájdalmatlan, mellékhatások nélküli.”
„Rátesszük a megadott akupunktúrás pontra, és azonnal elindítja az energiakeringést.”
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„Ha gyulladásos a folyamat, akkor a két északival kezeljük, hogy ha pedig nem a gyulladás
okozta, hanem sérülés vagy kopás, akkor pedig az északi-déli pólust együtt használjuk.”

Miután a Magnapress felirat az összeállítás alatt számos alkalommal látható volt, a termék
egyértelműen beazonosítható volt a nézők számára. A műsorrész túlmutatott a
termékmegjelenítés rendeltetésén, a Magnapress reklámriportja volt. A szegmens vásárlásra
felhívó információkat tartalmazott, hiszen a bemutatott és kipróbált Magnapress mobil
mágnesterápiás eszköz előnyeit, pozitív tulajdonságait foglalta össze.
A Médiatanács az előadottak alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 2012.
július 15-én 12:50:52 órától közreadott, a Magnapress üzletben játszódott
összeállítással megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
rendelkezést.
Amellett, hogy a szegmens vásárlásra ösztönző hatással bírt, a termékmegjelenítés
rendkívül hangsúlyosan valósult meg, a Médiaszolgáltató az összeállításban a terméket
végig képernyőn tartotta.
A riport elején több kameraállásból is megjelenítették az üzletet, a márkanév többször
olvasható volt, továbbá a bolt ablakán lévő termék képét hosszasan mutatták. Az üzletbe
érve a falon (három különböző helyen is feltűnt) a Magnapress felirat vagy a termék képe, a
műsorvezető a beszélgetés felvezetésekor rögtön kivette a Magnapress feliratú dobozból a
mágneseket (12:51:30), melyre a kamera észrevehetően ráközelített (ezt a mozdulatot a
termék kipróbálásakor megismételték 12:53:02), a beszélgetés alatt a termékek végig a
műsorvezető és beszélgetőtársa kezében voltak, kipróbálásuk során a kamera többször
közelről (Szakos Andrea térdére/kezére és a mágnesekre, valamint a dobozra ráközelítve)
mutatta azokat, a rajtuk lévő felirat (Magnapress) jól olvasható volt. Az előbbi példák alapján
a Médiaszolgáltató azon állítása, miszerint sem márkanév, sem logó, sem márkajelzés nem
jelent meg a kezeléshez használt eszközökön, nem felel meg a valóságnak.
A Médiatanács az előbbiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a fenti
összeállításával megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezést is.
A támogatásra vonatkozó rendelkezés megsértése - Smtv. 20. § (9) bekezdés
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”.
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A hatályos törvényi rendelkezések értelmében nem kizárt a kereskedelmi közlemény e két
fajtájának - termékmegjelenítésnek és támogatásnak - együttes alkalmazása ugyanazon
műsorszám, és ugyanazon termék/szolgáltatás vonatkozásában. Ebben az esetben azonban
mind a termékmegjelenítésre vonatkozó, mind a támogatási szabályokat megfelelően
alkalmazni kell.
A Médiaszolgáltató az „Egészségmánia” című műsorszám 2012. július 1-jei adása előtt és
után támogatóként tüntette fel a Cofidis Egészség Hitelt. A támogatói üzenet a következő
volt: „A műsor támogatója a Cofidis Egészség Hitel. Mert van, ami nem várhat”.
Az „Egészségmánia” 2012. július 22-i epizódja előtt és után a dm jelent meg, mint a
műsorszám támogatója, és a következő hangzott el: „A műsort az Alnatura bioélelmiszerek
hazai forgalmazója, a dm támogatta”.
A Médiaszolgáltató az „Egészségmánia” 2012. július 29-ei kiadása előtt és után a Blikk Nők
magazint támogatóként tüntette fel: „Együttműködő partnerünk a Blikk Nők”.
A „Több mint testőr” című műsorszám 2012. július 8-án közreadott epizódjának végén a
következő támogatói üzenet jelent meg: „A műsort támogatta a Hotel Karos Spa, a megtalált
édenkert.”
A „Több mint testőr” 2012. július 15-ei kiadása előtt kerültek közreadásra a következő
támogatói üzenetek:
„Az egészséges ülés támogatója a Lumbosit gerincpárna család.”
„Talpalatnyi egyensúly: Berkemann.”
„Együttműködő partnerünk a Magnapress mobil mágnesterápia.”
A Médiatanács a műsorszámok tartalmát korábban részletesen ismertette.
A vizsgált műsorszámok a támogatók termékeinek/szolgáltatásainak részletes bemutatása
köré épültek. Az összeállításokban explicit utalás történt a műsorszámok elején és/vagy
végén támogatóként megnevezett gyártó/forgalmazó cég termékeire/szolgáltatásaira (Cofidis
Egészség Hitel, Alnatura bioélelmiszerek, Blikk Nők, Hotel Karos Spa, Lumbosit,
Berkemann, Magnapress) a termékek és a támogatók közötti közvetlen kapcsolat a
műsorszámokból a közönség számára egyértelműen kiderült, és a korábbiakban kifejtettek
alapján a műsorszámok a termékek megvásárlására/szolgáltatások igénybevételére
ösztönözték a közönséget.
A Médiatanács megállapította, hogy az „ösztönző hatást”, ami a bírói értelmezés szerint a
figyelemfelhívással már megvalósul, valamennyi műsorszám esetében kiváltotta a
bemutatás terjedelme és intenzitása is.
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a 2012. július
1-jén, 22-én és 29-én sugárzott „Egészségmánia” és a 2012. július 8-án és 15-én
sugárzott „Több mint testőr” című műsorszámokkal 7 esetben megsértette az Smtv.
20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezést is.
A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények fajtájának és
mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe.
Az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése
A Médiatanács az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés megsértését a
Médiaszolgáltatóval szemben 2011. január 1-jét követően eddig négy határozatában
állapította meg.
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A Médiatanács 111/2012. (I.18.) számú határozatában az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerinti
felhívás jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, az 1541/2012.
(VIII.29.) számú határozatában 50.000,-Ft, az 1788/2012. (X.10.) számú határozatban az
Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés nyolc alkalommal történt
megsértése miatt alkalmanként 100.000,-Ft, összesen 800.000,-Ft, az 1951/2012. (XI.7.)
számú határozatban az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés öt
alkalommal történt megsértése miatt alkalmanként 120.000,-Ft, összesen 600.000,-Ft bírság
megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót.
A Médiatanács az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés megsértését a
Médiaszolgáltatóval szemben 2011. január 1-jét követően eddig öt határozatában állapította
meg.
A Médiatanács az 1257/2011. (IX.21.) számú határozatában az Mttv. 186. § (1) bekezdése
szerinti felhívás jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, a 111/2012.
(I.18.) számú határozatában 50.000,-Ft, az 1541/2012. (VIII.29.) számú határozatában
100.000,-Ft, az 1788/2012. (X.10.) számú határozatában nyolc alkalommal elkövetett
törvénysértés miatt alkalmanként 100.000,-Ft, összesen 800.000,-Ft, az 1951/2012. (XI.7.)
számú határozatban az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés öt
alkalommal történt megsértése miatt alkalmanként 120.000,-Ft, összesen 600.000,-Ft bírság
megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót.
Az Mttv. 186. § (1) bekezdése értelmében „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.”
Jelen törvénysértések kapcsán az ismételtség fennáll. Az Mttv. 187. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján akkor valósul meg ismételt törvénysértés, amennyiben háromszázhatvanöt
napon belül ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben
elkövetett - nem csekély súlyú - törvénysértés már két jogerős hatósági határozatban
megállapításra került.
A Médiatanács az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetében két legutóbbi
[1788/2012. (X.10.) – 2012. áprilisi törvénysértés; 1951/2012. (XI.7.) – 2012. májusi, júniusi,
júliusi törvénysértések] határozatában is a jogsértések súlyára, valamint az 1951/2012.
(XI.7.) számú határozatában az ismételtségre tekintettel bírságot szabott ki a
Médiaszolgáltatóval szemben. A határozatok jogerősek és a törvénysértések 365 napon
belül történtek.
A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények közül a bírság
szankciót ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa az
esetleges további jogsértések elkövetésétől, és úgy ítélte meg, hogy a mérlegelés során
meghatározott összegű bírság már kellő visszatartó erővel bír.
A jogkövetkezmények alkalmazásának alapját az Mttv. 187. § (2) bekezdése és a (3)
bekezdés b) pont ba) alpontja jelenti:
187. § (2) „A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a
jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az
érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel
okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben
értékelhető, egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg.
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(3) A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő
jogkövetkezmények alkalmazására jogosult:
b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint:
ba) JBE médiaszolgáltató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály
által érintett médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege kétszázmillió forintig”
A Médiatanács a bírság mértékének meghatározásánál tekintettel volt a jogsértés súlyára is.
A Médiaszolgáltató rendszeresen megsérti a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi
rendelkezéseket, 2011. január 1. óta a Médiatanács jelen esetben ötödik, illetve hatodik
alkalommal állapította meg az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt
rendelkezések megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben. Megállapítható továbbá, hogy
jelen [2102. július] törvénysértések a legutóbbi [1951/2012. (XI.7.) – 2012. május, június,
július] határozatban szereplő esetekhez időben közel történtek.
A jogsértések ismételtségén és súlyán túl az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott
további mérlegelési szempontok a jelen törvénysértések tekintetében nem voltak
értékelhetők.
A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy az esetleges ismételt
jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a
fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás
kiszámíthatósága, előreláthatósága.
A Médiatanács a fentiek okán - tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a Médiatanács
1326/2011. (X.5.) számú határozata alapján JBE médiaszolgáltatónak minősül - az Mttv.
187. § (3) bekezdés ba) alpontja alapján az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának nyolc
esetben történt megsértése miatt a maximálisan kiszabható bírság (kétszázmillió forint)
0,56%-ának megfelelő összegű, azaz 1.120.000,-Ft (alkalmanként 140.000,-Ft), az Mttv. 31.
§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés hat alkalommal történt megsértése miatt a
maximálisan kiszabható bírság 0,42%-ának megfelelő összegű, azaz 840.000,-Ft
(alkalmanként 140.000,-Ft) bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben.
Az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése
A Médiatanács az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését a
Médiaszolgáltatóval szemben 2011. január 1-jét követően eddig két határozatában állapította
meg. Az 1788/2012. (X.10.) számú határozatában – 6 alkalommal elkövetett törvénysértés
miatt – alkalmanként 50.000,-Ft, összesen 300.000,Ft, az 1951/2012. (XI.7.) számú
határozatában – öt alkalommal elkövetett törvénysértés miatt – alkalmanként 60.000,-Ft,
összesen 300.000,-Ft bírság megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót.
A Médiatanács az Smtv. 20. § (9) bekezdése esetében mindkét határozatában [1788/2012.
(X.10.) – 2012. áprilisi törvénysértés, 1951/2012. (XI.7.) – 2012. májusi, júniusi, júliusi
törvénysértések] a jogsértés súlyára tekintettel bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval
szemben (azaz a jogsértést nem értékelte csekély súlyúnak), és jelen törvénysértés kapcsán
is megállapítható az ismételtség. Erre tekintettel pedig az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerinti
felhívás jogkövetkezmény alkalmazása kizárt.
A Médiatanács a jogsértés súlyára tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja szerinti
bírság jogkövetkezmény alkalmazása mellett döntött, mert ezt ítélte a legalkalmasabbnak
arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől.
A Médiatanács a jogkövetkezmény fajtájának és mértékének - fentebb ismertetett megállapítása során a jogsértés súlyát és ismételtségét vette figyelembe, az Mttv. 187. § (2)
bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen törvénysértések

24

tekintetében nem értékelhetők.
A Médiatanács az Mttv. 187. § (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében, a
fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Smtv. 20. § (9) bekezdés hét
alkalommal történt megsértése miatt a maximálisan kiszabható bírság (kétszázmillió forint)
0,28%-ának megfelelő összegű, azaz 560.000,-Ft (alkalmanként 80.000,-Ft) bírságot szabott
ki a Médiaszolgáltatóval szemben.
A Médiatanács a bírság összegének meghatározásakor tekintettel volt arra, hogy egy
esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározásánál
érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és
a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága.
A hatósági eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti eljárási
költség nem merült fel.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv.
163. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a 164. §-on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó
tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 338. § (2)
bekezdésén alapul.
Budapest, 2013. január 30.

a Médiatanács nevében

dr. Kollarik Tamás
soros elnöki tisztséget ellátó tag

dr. Auer János
hitelesítő tag

Kapják:
1. személyes adat
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