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1. A szankció alkalmazásának funkciói

OBJEKTÍV FELELŐSSÉG

JOGÉRVÉNYESÍTÉS PREVENCIÓ
(SPECIÁLIS, GENERÁLIS))

„REPRESSZIÓ”
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2. A mérlegelés

Több formailag és tartalmilag egyaránt jogszerű megoldás, jogszerű értelmezési 
lehetőség , alternatíva

JOGSZERŰSÉGE
Hatáskör, tényállás tisztázása, bizonyítási eljárás alapos lefolytatása, mérlegelési 

szempontok, a mérlegelési jogkör terjedelme, okszerűség

LÉPÉSEI (SZINTJEI)
1. Felhívás alkalmazhatósága (csekély súly, ismételtség ?)

2. Alkalmazott jogkövetkezmény kiválasztása (tiltás, kötelezés, bírság stb.) 
3. A bírság mértéke (konkrét összege)

SZEMPONTJAI
9+1

Felülmérlegelés?
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3. A fokozatosság és arányosság elve

A Médiatanács/Hivatal az egyenlő elbánás elvét követve a fokozatosság és arányosság elvére 
tekintettel jár el.

- felhívás: nem szankció!, hanem jogkövetkezmény
- bírság tételes mértékének megállapítása: 2 aspektus

Korábban ugyanazon jogsértés 
miatti szankció 

eredménytelensége

A következő szankció mértéke 
magasabb a korábbinál

de! kivételek
Pl. TV2 - Összeesküvők - Mokka

Jogsértés súlyával arányos bírság

Eset egyedi körülményei

Követelmények:
-arányosítás egzaktsága
- lineáris progresszivitás

-- pl. Összeesküvők, reklámhangerős eljárások
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4. A kétszeres értékelés tilalma (ne bis in idem)

ÁLTALÁNOS ÉRTELEMBEN
Res iudicata

A KONKRÉT MÉRLEGELÉS SORÁN
1. a tényállás keretében értékelt tények enyhítő, súlyosító 

körülményként nem értékelhetők
2. az egyik mérlegelési szempontnál értékelt tény, körülmény 

másiknál nem vehető figyelembe

pl1: jogsértéssel elért vagyoni előny és okozott kár
pl2: JBE médiaszolgáltatók jogsértése
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5.1 Az ismételtség

EGZAKT FOGALOM-MEGHATÁROZÁS
(6 konjunktív feltétel együttesen) – nincs mérlegelési lehetőség, ténykérdés

JOGERŐS KORÁBBI DÖNTÉSEK
(Médiatanács, Hivatal)

UGYANAZON JOGALAP (JOGSZABÁLYHELY) MEGSÉRTÉSE
(tabula rasa - Rttv. nem!)

UGYANAZON TÁRGYKÖR
(elegendő ugyanazon jogszabályhely megsértése)

365 NAPON BELÜL LEGALÁBB KÉTSZER
2 jogerős döntést feltételez, médiaszolgáltatókra kedvezőbb értelmezés
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A JOGSÉRTÉS CSEKÉLY SÚLYA
(megállapítása az egyes egyedi ügyekben, a tényállás teljes körű tisztázását követően történik)

-pl1: reklámidő túllépése max. 1 szpottal
-- pl2: helytelen klasszifikáció, de megfelelő időben sugárzott műsorszám
-- pl3: TCR, politikai reklám – megrendelő  nem egyértelmű megnevezése

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ BÍRSÁGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

5. 2 Az ismételtség

KIVÉTEL
(csekély súlyú törvénysértések – felhívás figyelembe vétele kizárt)

NYILVÁNTARTÁS
-eddig kevés alkalom a kedvező értelmezés miatt

-Pl. Összeesküvők 
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6. Egyenlő elbánás, pártatlanság

Ket. 
- indokolatlan megkülönböztetés tilalma 
- részrehajlás-mentes eljárás követelménye

- lehetőség szerint az azonos jogsértést elkövetőkkel szemben azonos jogkövetkezmény 
alkalmazása 

- DE! kizárólag az indokolatlan megkülönböztetés tilos (irreleváns tények) 
- tényállások különbözősége
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7.1 A jogkövetkezmények fokozatai

FELHÍVÁS 
– szankcióalkalmazás elkerülése, önkéntes jogkövetésre ösztönzés, 
- csekély súly (mérlegelés), ismételtség hiánya (tény)
- jogsértés tényének megállapítása, figyelmeztetés, felhívás a jogsértés megszüntetésére, 
jogszerű magatartás tanúsítására
- a mérlegelési szempontok nem alkalmazhatók
- a szankcióalkalmazás elvei igen!

2011. január 1-jétől [Rttv. 112. § (1) bekezdés a) pontja, Mttv. 186. § (1) bekezdés]

• Médiatanács: 174 db - ebből Mttv. 186. § (1) bek. alapján: 119 db
• Hivatal: 15 db
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Jogkövetkezmények együttesen is - elvek

FELHÍVÁS NEM ALKALMAZHATÓ, ÉRTELMETLEN VAGY NEM VEZETNE EREDMÉNYRE
- jogsértő magatartás megtiltása,
- kötelezettség megállapításának lehetősége,
- jogkövetkezmény(ek) alkalmazásának lehetősége (bírság stb.)
- pl. emberi méltóság megsértése, kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések első 
alkalommal történő súlyos megsértése – ab ovo kizárt

7.2 A jogkövetkezmények fokozatai

2011. január 1-jétől [Rttv. 112. § (1) bekezdés e) pontja, Mttv. 187. § (3) bekezdés]

• Médiatanács: 64 db - ebből Mttv. 187. § (3) bek. alapján: 43 db
• Hivatal: 20 db
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8. A vezető tisztségviselő bírságolása

INDOKAI

ISMÉTELTSÉG ESETÉN IS CSUPÁN LEHETŐSÉG

A JOGSÉRTÉS SÚLYÁHOZ IGAZODIK

NINCS GYAKORLATA A MÉDIAIGAZGATÁSBAN

TESTÜLETI SZERV, EGYSZEMÉLYI VEZETŐ

CSEKÉLY SÚLYÚ JOGSÉRTÉSEK FIGYELEMBE VÉTELÉNEK 
KIZÁRTSÁGA

2 MILLIÓ FT-IG TERJEDHET
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9. Az egyes mérlegelési szempontok

1. A jogsértés súlya
2. Az ismételtség
3. A jogsértés folyamatossága
4. A jogsértés időtartama
5. Az elért vagyoni előny
6. Az okozott érdeksérelem
7. Az érdeksérelmet szenvedett vagy veszélyeztetett 

személyek száma
8. Az okozott kár
9. A piacra gyakorolt hatás
+ Az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontok

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓK

NEM ENYHÍTŐ, SÚLYOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK



13

9.1.  A jogsértés folyamatossága, időtartama

FOLYAMATOSSÁG
- ha nem egyszeri, befejezett a jogsértés
- folyamatosan tartó magatartás
- pl. több napra, hétre kiterjedő hatósági ellenőrzés
- egy eljárásban ! (ha nem, az ismételtség körében vizsgálandó)
- pl1: Mttv. 63. § (12) bekezdés

pl2: közösségi médiaszolgáltató egyhetes vizsgálata

IDŐTARTAM
- ha nem egyszeri, befejezett a jogsértés
- pl. bejelentési, díjfizetési kötelezettség megsértése – kötelezettség 
beállta óta eltelt idő
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VAGYONJOGI KÉRDÉSEK

9.2. Az elért vagyoni előny, okozott kár

ELÉRT VAGYONI ELŐNY
- ténylegesen bekövetkezett vagyongyarapodás
- okozati összefüggés a jogsértéssel
- nem! ha csak áttételesen következtethető, vagy csupán feltételezhető
- de! nem szükséges a pontos mérték meghatározása
- pl. reklámidő túllépés
- adatszolgáltatásra kötelezés
- korábbi szabályozás – 2x vagy 1 millió Ft-ig 
- hatályos szabályozás : szolgáltató-típusonként bírság plafon, és a vagyoni előny 
mérlegelési szempont

OKOZOTT KÁR
- vagyoni jogokban bekövetkezett sérelem (ténylegesen bekövetkezett kár + 
elmaradt haszon is)
- okozati összefüggés!
- nem szükséges, bár „hasznos” a pontos mérték meghatározása
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9.3. AZ ÉRDEKSÉRELEM
- az okozott érdeksérelem súlya
- sérült-e a jog által védett, a személyhez fűződő jogok körébe tartozó jogosultság
- minden olyan érdeksérelem, mely nem vagyoni
- pl. Smtv. 14. § (2) bekezdés: kiszolgáltatott helyzetben lévő kiskorú öncélú, sérelmes 
bemutatása
9.4 AZ ÉRDEKSÉRELMET SZENVEDETT VAGY VESZÉLYEZTETETT SZEMÉLYEK SZÁMA
- a jogsértő műsorszámra vonatkozó nézettségi adat (AGB Nielsen)
- ennek hiányban: a médiaszolgáltató által elért előfizetők száma (?)
- pl. emberi méltóság sértés – Smtv. 14. § (1) bekezdés
9.5. A PIACRA GYAKOROLT HATÁS
- szolgáltató médiapiaci részesedése, a jogviszonyokban szereplő személyek, közösségi 
médiapiacra gyakorolt hatás?
- JBE: bírság-maximum magasabb – médiapiacra gyakorolt hatást erre figyelemmel 
vizsgálni
- szolgáltatók egymáshoz való viszonyában, illetve a szolgáltató és előfizetők 
viszonyában vizsgálandó
- pl. must carry, engedély nélküli hálózatba kapcsolódás
9.6 EGYÉB, EGYEDI ÜGYBEN FENNÁLLÓ SZEMPONT
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10. Bírság vs. kötbér

- a bírsághoz képest, főleg „első” alkalommal kirívóan magas volt

- kötbér alkalmazásának indokoltsága: a hatósági döntések ellenére a jogsértés 
visszatérő elkövetése

- legutóbbi kötbér szankció alkalmazásának időpontja:
2011.  május 18.  (RTL- Való Világ4 – Mttv.  megsértése)

2011. június 8. NEO FM – Rttv. megsértése)

- TV2 , RTL: hatósági szerződés 2011. decemberében; nem állapítanak meg kötbért 
jogsértés esetére

- korábbi műsorszolgáltatási szerződések hatálytalanná váltak
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Köszönöm a figyelmet!
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