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Ügyiratszám: MC/4841-10/2011. 
Tárgy: fellebbezés elbírálása 

 
 

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
MÉDIATANÁCSÁNAK 

 
 

672/2011. (V. 18.) 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 21-
én kelt TA 4841-4/2011. számú határozata (a továbbiakban: elsőfokú határozat) ellen benyújtott 
fellebbezését elutasítja, 
 
és az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint 
 

megváltoztatja. 
 
Az elsőfokú határozat indokolását az alábbi bekezdésekkel egészíti ki, amely bekezdések szerkezetileg 
az elsőfokú határozat indokolás 2. oldal, hetedik bekezdése után következnek: 
 
„A Hivatal a kérelmező által kifogásolt műsorszámok megtekintése alapján megállapítja, hogy Staudt 
Gábor és Volner János sajtótájékoztatója során elhangzottak nem voltak összefüggésbe hozhatóak a 
január 26-án és 27-én sugárzott Tények című műsorszámban megjelent egyetlen információval sem. 
 
A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye nem értelmezhető úgy, hogy a médiaszolgáltatók minden 
közéleti eseményről kötelesek lennének hírműsoraikban tájékoztatást nyújtani. A Hivatal 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. 
 
Erre tekintettel megállapítható, hogy a médiaszolgáltató nem sértette meg kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményét azzal, hogy az említett sajtótájékoztatón elhangzottakról nem számolt be hírműsorában. 
 
A kérelmező szerint a Médiaszolgáltató nem ismertette álláspontját a Biszku Béla elleni vádemelés 
kapcsán, illetőleg az erről szóló tudósítás nem felelt meg a kiegyensúlyozottság követelményének. A 
január 27-én sugárzott Tények megtekintése alapján megállapítható, hogy abban a Médiaszolgáltató 
beszámolt a vádemelés tényéről. A műsorszegmens mindössze 23 másodperc időtartamú volt, 
amelyben a műsorvezető annyit közölt, hogy vádat emelt az ügyészség Biszku Béla ellen. Ezen kívül 
elhangzott, hogy a kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadásával vádolják, mert az 
ügyészség szerint egy korábbi tévéműsorban jelentéktelen színben tüntette fel ezeket a bűnöket. 
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A tárgyilagosság követelménye azt követeli meg egy műsorszámtól, hogy az abban megjelenő 
tájékoztatás objektíven, pártatlanul, illetőleg elfogulatlanul informálja a nézőket. A Fővárosi Ítélőtábla 
4.Kf.27.283/2007/4. számú ítéletében a tényszerűség és tárgyilagosság vonatkozásában az alábbiakat 
mondta ki: „A tájékoztatás akkor tényszerű, ha az adott eseménnyel vagy jelenséggel kapcsolatosan 
valamennyi releváns információt tartalmazza. Tárgyilagos, hogyha az elfogulatlanul, és a nézőt 
érzelmileg, avagy adott esetben — politikai vagy egyéb — döntései, és választásai szempontjából nem 
kívánja befolyásolni, a közölt információk értékelését a nézőre bízza.” 
 
A kérelemben kifogásolt információk – nevezetesen az, hogy a Jobbik feljelentésére indult a nyomozás 
– elmaradásával a hír nem vesztett lényegéből, relevanciájából, illetőleg a nézők befolyásolására sem 
vált alkalmassá. A hír értékítéletet nem tartalmazott, mindössze a vádemelés tényéről informálta a 
nézőket, illetőleg arról, hogy milyen bűncselekmény elkövetésével vádolják Biszku Bélát. A rövid 
tájékoztatás kizárólag olyan releváns információkat tartalmazott, amelyek iránt a nézőközönség 
érdeklődést tanúsíthatott, ezért a feljelentő megnevezésének elhagyásával a hír nem vált elfogulatlanná. 
Erre tekintettel megállapítható, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg a tárgyilagos tájékoztatás 
követelményét sem.” 
 
Az elsőfokú határozat 3. oldal 1. bekezdését mellőzni rendeli. 
 
A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot a megváltoztatással nem érintett részei tekintetében 
 

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. január 31-én kérelemmel fordult az elsőfokú hatósághoz, amelyben az MTM-SBS 
Televízió Zrt. médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV2 csatornáján január 26-án és 27-
én 18 óra 30 perces kezdettel 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 Médiaszolgáltató a 
médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Mttv.) alapelvi rendelkezéseiben biztosított szerkesztői szabadság lehetőséget teremtett számára a 
kérelmező által megjelölt eseményekről történő tájékoztatás mellőzésére. 
 
A kérelmező az elsőfokú határozat ellen – a fellebbezés benyújtására vonatkozó törvényes 
határidőn belül – fellebbezést terjesztett elő. 
 
Ebben leírta, hogy Biszku Béla feljelentésének körülményeiről szóló beszámolónak a tárgyilagosság 
követelményének kellett volna, hogy megfeleljen, amely vonatkozásában a Hivatal nem is rendelkezett, 
csupán a kiegyensúlyozottság követelményét vizsgálta. Ezen túlmenően kérte, hogy a Médiatanács a 
fellebbezett határozatot, a hozzá kapcsolódó kifogással és panasszal együtt vizsgálja felül, és azt 
hatályon kívül helyezve a panaszban foglaltaknak adjon helyt. 
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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 döntése helytálló, 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. 
 
A kérelmező kifogása szerint a hivatkozott műsorszámok sértették a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményét, amikor nem adtak tájékoztatást Staudt Gábor országgyűlési képviselő január 26-án, 
továbbá Volner János és Szilágyi György országgyűlési képviselők január 27-én tartott 
sajtótájékoztatójukon elhangzottakról. 
 
Az Mttv. 3. §-a szerint a médiaszolgáltatás tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató 
felelősséggel tartozik a törvényben foglaltak betartásáért.  A médiaszolgáltatókat ennek megfelelően 
nem terheli tájékoztatási kötelezettség, azaz a szerkesztői szabadságuk kiterjed arra, hogy a saját 
belátásuk szerint döntsék el, mely eseményekről számolnak be hírműsoraikban. 
 
A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság érdemben helytálló döntést hozott a 
kérelem vonatkozásában, ugyanakkor a Ket. 2. § (3), 3. § (2) és 50. § (1) bekezdésekben foglalt 
tényállás tisztázási – ebből következően értelemszerűen a Ket. 72. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt 
indokolási – kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget.  Az elsőfokú határozat nem tett említést 
a kérelem Biszku Bélával kapcsolatos vonatkozásairól, csak a Médiaszolgáltató e tekintetben tett 
nyilatkozatáról, továbbá nem tartalmazott indokolást, hogy a kérelem erre vonatkozóan miért volt 
megalapozott. 
 
Ezért a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot a jelen határozat rendelkező részében foglaltak 
szerint kiegészítette, tekintettel arra, hogy az elsőfokú határozat ezen hiányossága a másodfokú 
eljárásban orvosolható volt. 
 
A kérelmező által a fellebbezésben leírtak nem helytállóak. A másodfokú hatóság álláspontja szerint 
azzal, hogy az elsőfokú határozat a – január 26-i Tények című műsorszám mellett – a január 27-i adás 
tájékoztatásának kiegyensúlyozottságát állapította meg, tulajdonképpen a tárgyilagosság 
követelményének teljesüléséről is rendelkezett. 
 
A kiegyensúlyozottság követelményének teljesülése kapcsán az képezi vizsgálat tárgyát, hogy a 
közzétett hír megfelelt-e a sokoldalúság, tényszerűség, időszerűség, tárgyilagosság követelményének. 
Az elsőfokú határozat megállapította, hogy a Tények című műsor január 27-én sugárzott adás Biszku 
Bélával szembeni vádemelésről szóló szegmense kiegyensúlyozott tájékoztatást nyújtott. Amikor az 
elsőfokú hatóság a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát megállapította, akkor tulajdonképpen – a 
törvényben a tájékoztatással szemben támasztott – tényszerűség, időszerűség, tárgyilagosság és 
sokoldalúság követelmények teljesülését mondta ki. A tárgyilagosság – ahogy a tényszerűség, 
időszerűség és a sokoldalúság – nem a kiegyensúlyozottság mellett érvényesülendő, attól elkülönülő 
kategória, hanem annak az egyik aspektusa. A két fogalom érvényesülése feltételezi egymást, azaz 
amennyiben egy műsorszámról, illetőleg egy közzétett tájékoztatásról megállapítható, hogy 
kiegyensúlyozott volt, akkor ez a megállapítás magában foglalja a tényszerűség, időszerűség, 
tárgyilagosság és sokoldalúság követelményének történt megfelelést is. A kiegyensúlyozottság tehát 
egy tágabb kategória, amely megvalósulása az említett elemek teljesülése esetén állapítható meg. Ezt 
az álláspontot erősíti a Legfelsőbb Bíróság, amikor kimondta, hogy „a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
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fogalmába a sokoldalúság, a tényszerűség, az időszerűség és a tárgyilagosság követelménye is 
beleértendő (BH2007.253)”. Ebből kifolyólag fogalmilag kizárt az az eset, hogy a kiegyensúlyozottság 
követelményének teljesülése mellett a tárgyilagosság elmaradása legyen megállapítható. 
 
Tekintettel azonban arra a tényre, hogy a tárgyilagosság vizsgálatára az elsőfokú határozat nem 
tartalmaz utalást, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását a rendelkező részben 
foglaltaknak megfelelően kiegészítette. 
 
Az elsőfokú határozat 3. oldalának 1. bekezdésében olvasható, az Alkotmánybíróság 1/2007. (I. 18.) 
számú határozatában foglaltakra történő hivatkozás a másodfokú hatóság álláspontja szerint jelen 
ügyben nem bír relevanciával, ezért annak mellőzéséről rendelkezik. 
 
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, a fellebbezést annak alaptalansága miatt 
elutasította, az elsőfokú határozat indokolását megváltoztatta, egyebekben pedig helybenhagyta. 
 
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 18. 
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