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A Fovárosi Ítélotábla a dr. Vincze Tímea jogtanácsos által képviselt Magyar Televízió
Zrt. (1810 Budapest, Szabadság tér 17.sz.) felperesnek a dr. Katona-Pokorádi Márta
jogtanácsos által képviselt Országos Rádió- és Televízió Testület (1088 Budapest,
Reviczky u. 5.sz.) alperes ellen musorszolgáltatási ügyben hozott közigazgatási
határozat felülvizsgálata iránt indult perében, mely perbe a Szigethy-Papp Ügyvédi
Iroda (1067 Budapest Csengery u. 76. U6.sz., ügyintézo ügyvéd: dr. Papp Gábor) által
képviselt St. Plusz Lap- és Könyvkiadó Adatfeldolgozó és Nyomdaipari Kft. (1130
Budapest Pannónia u. 5. Lem.18., telephely: 1149 Budapest Angol u. 65-69.sz.) a
felperes pernyertességének elomozdítás a érdekében beavatkozott, a Fovárosi Bíróság
2007. évi december hó 13. napján kelt, 23.K.32.548/2007/9. számú ítélete ellen a
felperes által 11. és felperesi beavatkozó általI O. sorszám alatt eloterjesztett
fellebbezés folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következo

Ítéletet:

A Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét helybenhagy ja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 20.000 (azaz
húszezer) forint másodfokú perköltséget.

A fellebbezési illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A felperes a felperesi beavatkozó által gyártott Napkelte c. musorszám Kinn, padon
cÍmu szegmensének 2007. január 29-i és február 2-i adásába a Kossuth téri
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demonstráció és annak feloszlatása kapcsán hívott a tüntet6k oldaláról vendégeket. A
2007. január 29-i adás meghívottjai közül a musorvezet6 csak kett~JÜkkd beszélgetett,
a lefoglalt tárgyakból folyó lehetséges veszélyekról, és Grespik Lász16meghívQttnak a
tüntetést kempingezés-szeru ottlétnek tituláló megjegyzésére összpontosítva. A
musorvezet6 és a meghívottak gyakran egymással pá~huzaniosan beszéltek, a
musorvezet6 akadályozta a meghívottakat mondandójuk el6adásában. A 2007. február
2-i adásban az e16z6 musorszámban szóhoz egyáltalán nem jutott vendégek
nyilatkozhattak. .

Az alperes 1070/2007. (V.9.) számú határozatában megállapított(t, hogya felperesCl
2007. január 29-i musorszolgáltatással megsértette a rádiózásróléstelevíziózásr;:Ól
szóló 1996. évi 1. tv. (a továbbiakban: Rttv.) 23.§-ának (2) bekezdésében foglaltakat,
és ezért az Rttv. 112.§-a (1) bekezdésének el pontja alapján a 135.§ szerint 500.000
forint bírság megfizetésére kötelezte. A határozat indokolás a szerint azzal, hogy 2007.
február 2-án a meg nem szólaltatott vendégeknek szereplési lehet6séget adott, a
felperes, élve a musorszámok összességében történ6 tájékoztatásának az
Alkotmánybíróság 1/2007. (1.18.) számú határozatában is kifejtett lehet6ségével,
eleget tett a kiegyensúlyozottság erre vonatkozó törvényi követelményének.
Ugyanakkor a musorvezet6 elfogult, mindenféle objektivitást nélkülöz6, cinikus
viselkedése, az, hogy a vendégek nem szólalhattak meg, nem magyarázható azzal,
hogy 6 képviselte volna a "másik" oldalt. Meg kellett volna adni a lehet6séget
véleményük kifejtésére, majd erre reagálhatott volna az ellentétes oldal
képviseletében, el6segítve az ellentétes vélemények korrekt ütköztetését. Mindennek a
musorszolgáltató nem tett eleget, és ezzel a 2007. január 29-i musorszolgáltatásban
sérült az Rttv. 23.§-ának (2) bekezdése szerinti kiegyensúlyozott tájékoztatás
követelménye.

A felperes kereseti kéreimében az alperesi határozat megváltoztatását kérte, a jogsértés
hiányának megállapításával és a bírság megfizetése alóli mentesítéssei, illetóleg az
eltúlzott bírság mérsékléséveI. Kereseti kéreimének szóbeli pontosítása során
bizonyítást indítványozott arra nézve, hogya 2007. január 29-i és február 2-i
musorszámok összességükben eleget tettek a kiegyensúlyozott tájékoztatás
követelményének.

Az alperes a határozati indokokra hivatkozással a kereset elutasítását indítványozta.

A felperesi beavatkozó a felperessei egyez6en, a jogsértés hiányára tekintettel az
alperesi határozat hatályon kívül helyezését kérte. Álláspontja szerint az ügy a
musorvezetoi szabadság szempontjából precedens értékCf.

Az els6fokú bíróság elutasította a felperes keresetét. Az els6fokú bíróság lefolytatta a
bizonyítást arról, hogya 2007. január 29-i és a 2007. februári adás csak együttesen
értelmezhet6-e. Ennek eredményeként rögzítette, hogy a két, nem vitásan egymáshoz
kapcsolódó musorszám együttesen kielégítette a rendszeres, átfogó és pontos
tájékoztatás követelményét. A teljes egészében megtekintett 2007. január 29-i
musorszámból vett idézetek alapján azonban az els6fokú bíróság megállapította, hogy
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a musor fo témakörének megtárgyalását a musorból kizáró, és az interjúalanyokkal
fölényesen fellépo musorvezeto magatartása sértette a tájékoztatás elfogulatlanságát és
hitelességét: ezen musorszám önmagában megvalósította az Rttv. 23.§-a (2)
bekezdésének sérelmét. A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének betartása
esetén a 2007. február 2-i adásra nem is kellett volna sort keríteni, amikor is,

kompenzálandó a korábbiakat, a "másik oldal" javára mutattak egyoldalúságot. Ily
módon - habár ez nem a per tárgya - az is felvetodhet,hogya 2007. február2-i musor
is súrolhatta az Rttv. 23.§-a (2) bekezdésében foglaltakat.

A felperes fellebbezésében az elsofokú bíróság ítéletének megváltoztatásával annak
megállapítását kérte, hogy nem sértette meg az Rttv. 23.§-ának (2) bekezdését.
Álláspontja szerint a riport témájának meghatározása, a felteendo kérdések
kiválasztása a szerkesztoi szabadság körébe tartozik. A kifogásolt musorrész megfelelt
ezen elveknek, azok a meghívottak pedig, akik nem kaptak szót, a 2007. február 2-i
adásban élhettek a lehetoséggel. A musor folytonossága okán, figyelemmel az
Alkotmánybíróságnak a fellebbezésben részletesen elemzett 1/2007. (1.18.) számú
határozatára is, a két musorszámot együtt kel értékelni.
A felperes további álláspontja szerint a kiegyensúlyozott tájékoztatás sérelmét nem
lehet egy musorszám kiragadott idézeteire alapítani. A musorvezeto egyéni stílusának
elemzése sem alapozhatja meg a jogsértést. Az alperes és az elsofokú bíróság
álláspontját követve csak akkor lenne jogszeru a riporter magatartása, ha csak a
riportalanyok igényeihez igazodna, a meg nem válaszolt kérdést többé nem tenné fel.

A felperesi beavatkozó fellebbezésében az elsofokú bíróság ítéletének
megváltoztatását kérte. Álláspontja szerint a 2007. január 29-i adás önmagában is
eleget tett a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének, a 2007. február 2-i
adással együtt pedig, mindenképpen. Az alperes a musorvezeto stílusának értékelése
során nem a jogszabály, hanem saját ízlése alapján szankcionált. Ha a riporteri
közbevetésektól, vagy az esetleg fölényesnek tuno riporteri fellépés miatt a musort
elfogultnak minosítik, az ellentétes a sajtó- és véleménynyilvánítás alkotmányos
alapleveivel. A két musorszámot együttesen értékelve megállapítható, hogy a felperes
nem követte el a terhére rótt jogsértést, és az elsofokú bíróságnak téves az a
megállapítása, hogya 2007. február 2-i musorvezetés éppen a 2007. január 29-i
történésekre tekintettel volt túlzottan visszafogott.

Az alperes ellenkérelmében az elsofokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte, mert
a musorvezeto magatartása folytán a felperes megsértette az Rttv. 23.§-ának (2)
bekezdését. Kiemelte, hogy határozata esetében kizárólag a vitatott musorszámon
belüli vizsgálódás lehetséges, nem pedig, a musorszámok összességében történo
elemzés.

A felperes és il fclperesi beavatkozó fellcbbezése nem alapos.

Észlelte a Fovárosi Ítélotábla, hogy az e1sofokú bíróság a felperes keresetlevélbe
foglalt perbehívási kérelrnét nem közölte a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill.
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tv. (a továbbiakban: Pp.) 59.§-a (2) bekezdésének megfeleloen a perbehívottal, hanem
az önkéntes perbelépés intézményt alkalmazva, a beavatkozás lehetoségéról
tájékoztatta. Mivel azonban a perbehívott a perbehívó oldalán perbelépett, a két eltéro
jogintézmény helytelen alkalmazása, a perbehívás közlésének elmaradása miatt a
Fovárosi Ítélotábla nem állapította meg az elsofokú eljárás lényeges szabályainak
megsértését, hanem érdemben elbírálta a felperes és a felperesi beavatkozó
fellebbezését.

A Fovárosi Ítélotábla, mint másodfokú bíróság a fellebbezési eljárás terjedelmét a Pp.
247.§-a (2) bekezdésére figyelemmel - alkalmazva a Pp. 253.-ának (3) bekezdését - a
felperes és a felperesi beavatkozó fellebbezésben eloadott indokok szerint határozta
meg.

Az alperes 1070/2007. (V.9.) számú határozat szerint a 2007. január 29-i és 2007.
február 7-i musorszolgáltatás musorfolyamként nem sértette a kiegyensúlyozott
tájékoztatás követelményét; az alperesi határozat szerint a jogsértés csak és kizárólag
a 2007. január 29-i musor szerinti musorvezetoi magatartásban testesült meg. Erre
tekintettel sem kereseti, sem fellebbezési indokként nem alkalmas semmiféle, a 2007.
február 2-i musorra vonatkozó felperesi eloadás, ezen belül a 2007. februári
musorvezetoi ténykedésre utalás, a 2007. január 29-i musorvezetoi magatartás
jogszeruségének alátámasztására, nem kerülhet sor a két musorszám összevetésére, és
szükségtelen volt az elsofokú bíróságnak az erre irányuló bizonyítási eljárása is. Mivel
a musorfolyam jelleg fennállását a 2007. február 7-i musorszám tekintetében az
alperes elfogadta, a Fovárosi Ítélotábla nem vizsgálta érdemben a felperesi
fellebbezésnek az 1/2007. (1.18.) AB határozatra történt hivatkozását.

A felperesi beavatkozó vitatta fellebbezésében az elsofokú bíróság ítéletének a 2007.
február 2-i musorvezetés minosítésére vonatkozó megállapítását. Az elsofokú bíróság
a 2007. február 2-i musorvezetés minosítésének kérdésében azonban kereseti indok

nélkül foglalt állást, maga is utalt arra, hogy ez nem tárgya a pernek. A kereseti
kérelmen való túlterjeszkedéssel sérült a Pp. 213.§-ának (1) bekezdése, amely szerint
az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben, illetóleg a 149. § alapján
egyesített perekben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre. Ezért a Fovárosi
Ítélotábla mellozi az elsofokú bíróság ítélete indokolása 7. oldalának a 2007. február 2-
i musorszám minosítésére vonatkozó 4. bekezdését.

A 2007. január 29-i musorszám kapcsán mind a felperes, mind a felperesi beavatkozó
a m(fsorvezetotlriportert megillet{) szabadságra, a sajló- és vélemény-nyilvánÍlás
szabadságának alkotmányos alapelveire hivatkozott.
Az Rttv. 23.§-a (2) bekezdése szerint a közszolgálati musorszolgáltató és a közmusor-
szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a
közérdeklodésre számot tartó hazai és külföldi eseményekról, a vételkörzetében élok
életét jelentosen befolyásoló eseményekról, összefüggésekról, vitatott kérdésekról, az
eseményekról alkotott jellemzo véleményekról, az eltéro véleményeket is beleértve.
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A musorszámban közremú1cödo riporter, vagy musorvezeto nem független az Rttv.
rendelkezésitól, szabadsága nem parttalan, minden esetben az Rttv-nek alárendelt. A
kiegyensúlyozott tájékoztatás a felperesi beavatkozó fellebbezésében foglaltakkal
szemben nem ízlés dolga, hanem törvényi követelmény. Szükségszeru, hogya
musorvezeto kialakítsa egyéni stílusát, de azt csak az Rttv. keretei között engedheti
szabadon.

A felperesi fellebbezésben foglaltakkal szemben a hírmusorok kiegyensúlyozott
tájékoztatásának követelménye nem csak nem jelenti a riportalanyok igényeihez való
igazodást, hanem meg is követeli a riportalanyéval ellentétes vélemény képviseletét:
annak hiányában éppen úgy sérülhet az Rttv. 23.§-ának (2) bekezdése, mint amikor-
miként a 2007. január 29-i musorszámban - a musorvezeto a "másik" oldal
képviseletében agresszív tevóleges módon megfosztja a zavartalan nyilatkozattételi
lehetoségtol az "egyik" oldalt képviselo riportalanyt. A riportalany által meg nem adott
válasz kicsiholása, vagy a válasz elmaradásából következtetés levonása valóban
riporteri technika kérdése, de ismét hangsúlyozza a Fovárosi Ítélotábla az Rttv. által
megszabott korlátok szem elott tartandóságát. Az, hogy a musorszolgáltató milyen
musorvezetoi szabadságot vagy szabadosságot enged meg olyan pillanatnyi döntés,
melynek következményei végül mindig a musorszolgáltató terhén maradnak.
Fentiekre tekintettel az elsofokú bíróság helytállóan járt el akkor, amikor a kifogásolt
musorszám elemzésével megállapította a kiegyensúlyozott tájékoztatás Rttv. 23.§-a (2)
bekezdés szerinti sérelmét. Itt utal arra a Fovárosi Ítélotábla, hogy az elsofokú bíróság,
a felperesi fellebbezésben foglaltakkal szemben, nem kiragadott idézetekre alapította
ítéletét. Az elsofokú bíróság az egész musorszámot megtekintette, az indokolásában
nevesített részeket az álláspontját alátámasztó idézetekként kezelte.

Mindezek alapján a Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét, az indokolás
fentiek szerinti részbeni mellozésével, a Pp. 253.§-ának (2) bekezdése alapján
helybenhagy ta.

Az alperest megilleto másodfokú perköltségrol a Pp.78.§-ának (1) és (2) bekezdésének
megfeleloen rendelkezett a Fovárosi Ítélotábla, míg a fellebbezési illetéket a felperes
személyes illetékmentessége folytán, a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 14.§-a alapján az
állam viseli.

Bud a pes t, 2008. évi május hó 7. napján

dr. Rothermel Erika s.k. tanácselnök,
dr. Losonczy Erzsébet s.k. bíró

Huszárné dr. Oláh Éva s.k. eloadó bíró,
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