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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
MÉDIATANÁCSÁNAK 

 
 

623/2011. (V. 11.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat a továbbiakban: kérelmező) által a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 2011. március 11-
én kelt TA 5293-4/2011. számú határozata (a továbbiakban: elsőfokú határozat) ellen benyújtott 
fellebbezését elutasítja, 
 
és az elsőfokú határozatot 
 

helybenhagyja. 
 
E másodfokú határozat a közléssel jogerőssé válik. 
A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással, a kézhezvételtől számított 
harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, az elsőfokú döntést hozó hatóságnál előterjesztett 
keresettel lehet kezdeményezni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. 
 

Indokolás 
 
A kérelmező 2011. február 8-án kérelemmel fordult az elsőfokú hatósághoz, amelyben az MTM-SBS 
Televízió Zrt. médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV2 csatornáján február 2-án és 3-án 
sugárzott esti Tények című műsorszám tájékoztatásának kiegyensúlyozottságát kifogásolta. A vitatott 
műsorszámok és a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintése alapján az elsőfokú hatóság az 
elsőfokú határozatban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg a sajtószabadságról 
és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 13. §-
ában foglalt rendelkezést, és a kérelmet elutasította. Döntése indokolásában az elsőfokú hatóság 
kifejtette, hogy a február 2-ai műsorszámban megjelent a kormány intézkedéseit kritizáló álláspont, a 
február 3-ai műsor pedig egyáltalán nem foglalkozott nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekkel, így Szanyi 
Tibor országgyűlési képviselő sem ismertette az MSZP álláspontját. Megállapította továbbá, hogy a 
Médiaszolgáltató szerkesztői szabadságával élt, amikor a Jobbik demográfiai katasztrófával kapcsolatos 
sajtótájékoztatójáról hírműsorában nem adott tájékoztatást. 
 
A kérelmező az elsőfokú határozat ellen – a fellebbezés benyújtására vonatkozó törvényes 
határidőn belül – fellebbezést terjesztett elő. 
 
Ebben leírta, hogy az elsőfokú hatóság álláspontja okot adhat arra, hogy a jövőben a médiaszolgáltatók 
csak egy általuk kiválasztott ellenzéki párt véleményének tolmácsolásán keresztül teljes mértékben 
elhallgassanak más ellenzéki véleményeket, a kiegyensúlyozottsági követelmények semmibevétele 
mellett. Kérte a másodfokú hatóságot, hogy az elsőfokú határozatot a hozzá kapcsolódó kifogással és 
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panasszal teljes mértékben vizsgálja felül, és azt hatályon kívül helyezve adjon helyt a kérelemben 
foglaltaknak. 
 
A másodfokú hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 104. § (3) bekezdésének megfelelően az 
eljárás során az elsőfokú eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben foglaltakat 
megvizsgálva megállapította, hogy az elsőfokú hatóság megállapításai helytállóak, döntése és 
eljárása jogszerű, a fellebbezés megalapozatlan az alábbiak miatt. 
 
A hatályos Smtv. 13. §-a a kiegyensúlyozottság követelményét a tájékoztatási tevékenységet végző 
médiaszolgáltatások által közzétett tájékoztató, híreket szolgáltató műsorszámaival kapcsolatban 
fogalmazza meg. A törvényi rendelkezés szerint ezeknek a műsorszámoknak a közérdeklődésre számot 
tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet 
tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről sokoldalúan, tényszerűen, 
időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan kell tájékoztatást adniuk. 
 
Az elsőfokú határozatban foglalt indokolás a másodfokú hatóság álláspontja szerint teljes mértékben 
megalapozott, az megfelel az Smtv. 13. §-ában foglalt értelmezésnek. A hivatkozott törvényi 
rendelkezés alapján a kiegyensúlyozottságnak nem törvényi előfeltétele, hogy a médiaszolgáltató 
valamennyi párt és egyéb szervezet álláspontját, véleményét megjelenítse egy adott hír kapcsán. A 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye azt írja elő a médiaszolgáltatók részére, hogy amennyiben 
egy általuk közérdeklődésre számot tartó eseményről tájékoztatást nyújtanak, akkor annak a 
tájékoztatásnak kiegyensúlyozottnak kell lennie. A tájékoztatás kiegyensúlyozottsága abban nyilvánul 
meg, hogy az eltérő álláspontoknak hasonló terjedelmű megjelenést biztosítanak a médiaszolgáltatók. 
Azt ugyanis nem teheti meg egy médiaszolgáltató, hogy egy közérdeklődésre számot tartó hír kapcsán 
elhallgasson bizonyos álláspontokat. 
 
Az Alkotmánybíróság az 1/2007. (I. 18.) számú határozatában korábban kimondta, hogy „a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás nem értelmezhető úgy, mint amely azt a követelményt támasztja a 
műsorszolgáltatóval szemben, hogy az minden egyes álláspontot minden műsorszámban 
megjelenítsen.” Az Mttv. 3. §-a szerint a médiaszolgáltatás tartalmának meghatározása szabad, és a 
médiaszolgáltató felelősséggel tartozik a törvényben foglaltak betartásáért. 
 
A médiaszolgáltatókat – a szerkesztői szabadság tiszteletben tartására tekintettel – nem terheli 
tájékoztatási kötelezettség, azaz a szerkesztői szabadságuk kiterjed arra, hogy a saját belátásuk szerint 
döntsék el, mely eseményekről számolnak be, illetőleg ezek kapcsán kiket szólaltatnak meg. A 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye csak az adásba szerkesztett hírek vonatkozásában kérhető 
számon. A hivatkozott törvényhely pontosan meghatározza, hogy milyen témájú, jellegű 
műsorszámokban, és milyen hírek kapcsán terheli kötelezettség a médiaszolgáltatókat. Az a tény, hogy 
egy adott hírrel kapcsolatos összes létező álláspont nem kerül bemutatásra, nem jelenti a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének figyelmen kívül hagyását. Így az sem várható el, hogy 
egy közérdeklődésre számot tartó hír kapcsán a médiaszolgáltató valamennyi politikai párt, szervezet – 
adott esetben hasonló, vagy akár azonos – véleményét adásába szerkessze. 
 
Az Mttv. 181. § (1) bekezdése a kiegyensúlyozott tájékoztatás megsértése esetén alkalmazandó eljárási 
szabályok között kimondja, hogy a „(…) kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése esetén a 
kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője (…)” kezdeményezhet hatósági eljárást. E szerint szintén 
alátámasztható az a fenti álláspont, amely alapján a médiaszolgáltatót nem valamennyi álláspont 
közzétételének a kötelezettsége terheli a kiegyensúlyozott tájékoztatás megvalósítása érdekében, 
hanem mindössze annyi, hogy az ellentétes álláspontok képviselőinek véleménye megjelenítésre 
kerüljön. 
 
A vizsgált február 2-ai műsor kérelmező által kifogásolt szegmensét vizsgálva megállapítható, hogy 
annak elején a műsorvezető felkonferálta a konkrét hírt, amely szerint február elsejétől 4%-al drágul az 
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áram. A drágulással kapcsolatosan kialakult ellenzéki vélemények közül a Médiaszolgáltató – a 
szerkesztői szabadságával élve – úgy döntött, hogy az MSZP véleményét tolmácsolja a nézők felé. 
Tette mindezt a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének betartása mellett, hiszen Szanyi Tibor 
által interpretált álláspont nem tért el markánsan a kérelmet benyújtó Jobbik álláspontjától. Ezzel pedig 
megvalósult az a követelmény, hogy amennyiben a médiaszolgáltató egy közérdeklődésre számot tartó 
hír kapcsán tájékoztatást nyújt, akkor az eltérő álláspontok bemutatása mellett mindezt 
kiegyensúlyozottan kell tennie. A másodfokú hatóság véleménye szerint a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelménye akkor sérült volna, ha a Médiaszolgáltató a közérdeklődésre számot tartó hírrel 
kapcsolatosan nem jelenített volna meg létező, azzal ellentétes álláspontot. 
 
A kérelem a Tények című műsorszám február 3-i adását érintő részével kapcsolatosan – egyetértve az 
elsőfokú határozatban foglaltakkal – megállapítható, hogy az valóban nem foglalkozott a nyugdíjjal 
kapcsolatos kérdésekkel, így Szanyi Tibor országgyűlési képviselő álláspontja sem jelent meg. Ezért az 
első fokon eljáró hatóság a kérelmet ezen vonatkozásban is megalapozottan utasította el. 
 
A Jobbik demográfiai katasztrófával kapcsolatos, az ország elöregedéséről szóló sajtótájékoztatója a 
Médiaszolgáltató véleménye szerint nem minősült olyan közérdeklődésre számot tartó eseménynek, 
amelyről hírműsorában tájékoztatást kellett volna adnia. Figyelembe véve azt a tényt is, hogy a 
sajtótájékoztató témája nem volt összefüggésbe hozható egyetlen – a híradásban szereplő – hírrel sem, 
így az eseményről történő beszámoló elmulasztásával a Médiaszolgáltató nem sértette a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
A másodfokú hatóság nem ért egyet a kérelmező beadványában foglalt azon megállapítással, amely 
szerint az Mttv. 12. § (2) bekezdése és az Smtv. 13. §-a közlési kötelezettséget írnának elő a 
közérdeklődésre számot tartó országos eseményekről. A hatóság nem kötelezheti a médiaszolgáltatókat 
arra, hogy a hír- és tájékoztató műsoraikban egyes hírekről beszámoljanak, hiszen ez a szerkesztői 
szabadság alapvető sérelmét jelentené. A kérelmező által is hivatkozott törvényi rendelkezések nem ezt 
a célt kívánják szolgálni, hanem arra irányulnak, hogy amennyiben megjelenik egy közérdeklődésre 
számot tartó hír, akkor az arról történő tájékoztatás kiegyensúlyozott legyen. 
 
A kifejtettek alapján a másodfokú hatóság az Mttv. 165. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 105. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatósági jogkörében eljárva, a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések 
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
A határozat meghozatalánál a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás az Mttv. 165. § 
(3)-(4) bekezdésein alapul. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke tekintetében 
pedig az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja az irányadó.  
 
Budapest, 2011. május 11. 

 
a Médiatanács 

nevében 
 
 
 

Szalai Annamária 
elnök 

 
 
 

Dr. Vass Ágnes 
hitelesítő tag 


