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HATÁROZATA 
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 
Személyes adat (Személyes adat , a továbbiakban: Kérelmező) a Személyes adat 
(Személyes adat Ügyvédi Iroda, Személyes adat ) által képviselt Magyar Rádió Zrt. (1088 
Budapest, Bródy Sándor u. 5-7., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) MR1 Kossuth Rádió 
elnevezésű médiaszolgáltatásában 2012. október 26-án 6 órakor sugárzott „180 perc” című 
műsorszám kapcsán 2012. október 27-én érkezett, a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményének megsértését kifogásoló kérelme alapján 2012. október 28-án indult eljárásban 
a Kérelmező kérelmét  
 

elutasítja. 
 
 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és 
végrehajtható. A határozat felülvizsgálata a közléstől számított 15 napon belül a Fővárosi 
Ítélőtáblától a Médiatanács (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) ellen indított keresettel kérhető. A 
Fővárosi Ítélőtábla a keresetlevelet harminc napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a 
keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. A keresetlevél benyújtásának a határozat 
végrehajtására nincs halasztó hatálya, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának 
felfüggesztése a bíróságtól kérhető.  
 
 

Indokolás 
 

A Kérelmező a Médiaszolgáltató MR1 Kossuth Rádió csatornáján 2012. október 26-án 6 órakor 
sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban, a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményének megsértése miatt hatósági eljárást kezdeményezett a Médiatanács előtt. 
 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés előírja, hogy a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a 
továbbiakban: Smtv.) 13. §-ában és az Mttv. 12. § (2) bekezdésében meghatározott 
kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont 
képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató hatósági eljárást kezdeményezhet, a kérelem 
elbírálására pedig a JBE médiaszolgáltatók és a közszolgálati médiaszolgáltatók 
médiaszolgáltatásai tekintetében a Médiatanács, más médiaszolgáltatások vonatkozásában a 
Hivatal rendelkezik hatáskörrel. 
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Fenti rendelkezést alapul véve — tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató közszolgálati 
médiaszolgáltató — a jelen kiegyensúlyozottsági ügyben a kérelem elbírálása az Mttv. 181. § (1) 
bekezdése és a 182. § u) pontja alapján a Médiatanács hatósági hatáskörébe tartozik. 
 
A Médiatanács a hatáskör megvizsgálását követően a kérelem érdemi elbírálásának további 
feltételeit, azaz az eljárási szabályok teljesülését ellenőrizte. 
 
A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott 
álláspont képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató hatósági eljárást kezdeményezhet, 
tehát bárki a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtott kérelme, így jelen 
esetben a Kérelmezőé is, érdemben elbírálandó. 
 
Az Mttv. 181. § (2) bekezdése előírja, hogy a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a 
kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. A kérelmező az általa kifogásolt 
tájékoztatás közzétételétől, ismétlés esetén az utolsó ismétléstől számított hetvenkét órán 
belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont — megfelelő, a kifogásolt 
tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti — közzétételét, amelynek közzététele 
a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges. 
 
Az Mttv 181. § (3) bekezdése kifejti, hogy a médiaszolgáltató a kifogás elfogadásáról vagy 
elutasításáról annak kézhezvételétől számított negyvennyolc órán belül dönt. A döntésről a 
kérelmezőt haladéktalanul írásban értesíteni kell. A kérelmező a döntés közlésétől számított 
negyvennyolc órán belül — a döntés közlésének elmaradása esetén a kifogásolt vagy 
sérelmezett tájékoztatás közzétételétől számított tíz napon belül — a kifogásolt műsorszám és 
az érintett médiaszolgáltató pontos megnevezésével hatósági eljárást kezdeményezhet a 
Hatóságnál. 
 
A Kérelmező a 2012. október 26-án 6 órakor sugárzott „180 perc” című műsorszámot érintő 
kifogásával 2012. október 26-án, postai úton és elektronikus levél útján — amelyről szóló 
igazolásokat a hatóság rendelkezésére bocsátotta — fordult a Médiaszolgáltatóhoz, majd a 
kifogásolt műsorszám közzétételétől számított tíz napon belül, 2012. október 26-án eljárást 
kezdeményezett a Médiatanácsnál.  
 
A Médiatanács megállapította, hogy a Kérelmező által becsatolt könyvelt küldemény 
feladóvevénye, valamint az elektronikus úton benyújtott kifogás elküldését igazoló képernyő-
felvétel — tekintettel annak manipulálhatóságára —, nem bizonyította kétséget kizáróan, hogy a 
Kérelmező kifogását a törvényi határidőn belül eljuttatta a Médiaszolgáltatónak. 
 
A Médiatanács ezért a 2012. október 30-án kelt, dr. Auer János a Médiatanács tagja által aláírt, 
MN/29021-3/2012. ügyiratszámú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. § (3) bekezdése 
alapján hiánypótlásra hívta fel a Kérelmezőt, hogy 15 napon belül igazolja, hogy a 
Médiaszolgáltatónak megküldött kifogása valóban megérkezett, a Ket. 51. § (2) bekezdése 
alapján felhívta továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem tesz 
eleget, a Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy megszünteti az eljárást.  
 
A Médiatanács a 2012. október 30. napján kelt, dr. Auer János a Médiatanács tagja által aláírt, 
MN/29021-2/2012. ügyiratszámú értesítésében, a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja szerint 
tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a kérelem beérkezéséről és az eljárás megindulásáról, és 
egyben felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. § (1) bekezdése alapján 
nyilatkozattételi, a Ket. 68. § (1) bekezdése szerint iratbetekintési jog illeti meg. A 
Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint 2012. november 9-én vette át a hatósági eljárás 
megindulásáról értesítő levelet, és a Hatósághoz a 2012. november 15-én érkezett 
beadványában – a megfelelő módon igazolt képviselője útján – élt nyilatkozattételi jogával. 
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A Kérelmező a 2012. november 15-én érkezett, MN/29021-5/2012. ügyiratszámú levelében tett 
eleget a hiánypótlási felhívásnak, amelyben a tértivevény másolatával igazolta, hogy a 
Médiaszolgáltató 2012. október 29-én átvette a kifogását, ezért megállapítást nyert, hogy a 
Kérelmező a törvényi határidőn belül a Médiaszolgáltatóhoz fordult. 
 
A Médiatanács az eljárás tárgyát képező kérelem vonatkozásában megállapította, hogy az a 
hivatkozott eljárási szabályoknak megfelelt, így érdemben elbírálható volt. 
 
A Kérelmező a kifogásolt műsorszám kapcsán sérelmezte, hogy abban valótlan állítás hangzott 
el, amikor a műsorvezető azt mondta, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság (a továbbiakban: 
Bíróság) úgy ítélkezett a Bős-nagymarosi vízlépcső perben, hogy Szlovákiának nem volt joga a 
vízlépcsőt felépíteni. A Kérelmező a Bíróság ítéletének szó szerinti közlésére történő kötelezésre 
kérte a Hatóságot. 
 
A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a kifogásban foglaltak megalapozatlanok a következők 
miatt. A Kérelmező csupán a Bíróság ítéletének kivonatát csatolta, így az nem tartalmazta a 
teljes ítéletet, amely félrevezető. Egyebekben az ítélet teljes szövege elérhető a 
Külügyminisztérium honlapján, így az bárki számára hozzáférhető. A Médiaszolgáltató idézte, 
hogy a konkrét ügyben a műsorvezető azt mondta: „A bősi vízlépcső sorsa évtizedek óta vita 
tárgya, az uniós bírósági ítéletet magyarok és szlovákok másként olvassák. Mindkét országnak 
van egyébként vízlépcső-biztosa, de ez nem garancia. Személyes adat összefoglalója.” 
Előadta továbbá, hogy az összefoglalóban egyrészt szerepelt szlovák erőmű-ellenző és erőmű-
párti is, másrészt volt egy bejátszás a bősi kihelyezett szlovák kormányülésről, ezután pedig 
elhangzott az, hogy: „A salamoni hágai döntés, amely szerint Szlovákiának nem volt joga 
elterelni a Dunát és megépíteni a bősi vízerőművet, Magyarországnak pedig nem volt joga 
elállni a kétoldalú nemzetközi szerződéstől – ennek végrehajtása igencsak körülményes lenne.” 
Emellett szó esett az összefoglalóban azokról a helyiekről is, akik az erőmű felépítése 
következtében egy szigeten találták magukat, valamint a szlovák környezetvédelmi miniszter 
arra vonatkozó ígéretéről, hogy megpróbál valamit tenni a szigeten élő emberek városba történő 
közlekedésének biztosításáért. 
A Médiaszolgáltató a továbbiakban a Bíróság döntéséből idézett. 
 

 

A Hivatal a rendelkezésre álló adatok alapján, a kifogásolt műsorszám megtekintését 
követően, illetve a kérelemre és a Médiaszolgáltató nyilatkozatára tekintettel, az alábbi 
tényállást tárta fel, és azt az alábbiak szerint értékelte. 

A Kérelmező által kifogásolt műsorszámban, a kérelemben foglaltakat érintően 2012. október 
26-án 06:23:41-től a következők hangzottak el: 
 
Műsorvezető: „A bősi vízlépcső sorsa évtizedek óta vita tárgya. A sokféle vitapont közül egyet 
érdemes kiemelni: az uniós bírósági ítéletet magyarok és szlovákok is másként olvassák. 
Mindkét országnak van egyébként vízlépcső biztosa, de ez nem garancia, nincs megoldás 
belátható távolságban. Halljuk Személyes adat összefoglalóját.” 
Személyes adat : „Az, ami végül is megépült, jobb, mint az eredeti elképzelés volt” – mondta 
Személyes adat , a szlovák környezetvédő, tudós és politikus. Pontosabban parlamenti 
képviselő, aki nem tagja semmilyen politikai pártnak, és finoman fogalmazva is apolitikusan 
viselkedik. „Mindent elmondtam a sajtóirodának a bősi vízerőművel kapcsolatos véleményemről, 
ne akarja, hogy ezt most megismételjem. Én a következő húsz évben nem mondok erről a műről 
semmit” – tette hozzá Személyes adat , aki szerint veszélyes lerakódások vannak a tározóban, 
mélyen a meggyőződése ellen van minden a természet természetes rendjét feldúló emberi 
tevékenység, ezt a vízerőművet ilyennek tartja és örül, hogy a magyar fél nem építette meg az 
alsó lépcsőt, vagyis a kár kisebb lett, de soha senki ne várja tőle, hogy tapsoljon a 
betonrengetegnek – mondta. „Magyarországot így is, úgy is rákényszeríti az Európai Unió, hogy 
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építse meg a nagymarosi lépcsőt a Duna hajózhatósága érdekében.” Ezt már a Dunát 
elrekesztő Személyes adat mondta annak kapcsán, hogy húsz évvel ezelőtt, október 23-án 
kezdődött az a művelet, a Duna elrekesztése, Dunacsúnynál, amely során Szlovákia egyedül 
fejezte be a közös beruházást, mert 1989-ben Magyarország végleg elállt a tervtől. Szlovákia 
most ezt, a nagymarosi vízlépcső megépítését biztos, hogy nem fogja követelni. Erre biztosíték 
ez, amit Személyes adat mondott szerdán, a kihelyezett kormányülésen. „A Kormánynak nem 
feladata, hogy Bősön a múltban vájkáljon, vagy hogy provokáljon.” – mondta a szlovák 
miniszterelnök, így tehát biztosra vehető, hogy a következő időszakban a vízlépcső ügye nem 
terheli meg a két ország amúgy is problémás kapcsolatrendszerét, legalább is Szlovákia 
részéről nem. A salamoni hágai döntés, amely szerint Szlovákiának nem volt joga elterelnie a 
Dunát, és megépítenie a bősi vízerőművet, Magyarországnak pedig nem volt joga elállni a 
kétoldalú nemzetközi szerződéstől, nos, ennek a végrehajtása igencsak körülményes lenne. 
Persze a Szlovákia villamos energia szükségletét 10%-ban fedező bősi vízerőmű 
szomszédságában élők, a kis-csallóköziek, Vajka, Doborgaz és Bodajk lakói, akik a 
felvízcsatorna megépítése miatt szigetre kerültek, egyáltalán nem lelkesednek. Személyes adat 
, a szlovák környezetvédelmi miniszter megjegyezte, hogy minden építkezésnek vannak 
következményei, megígérte, hogy megpróbál valamit tenni a szigetre szorult emberekért, akik 
ugye a legközelebbi városba komppal juthatnak csak el. De a komp nagyon gyakran nem jár, és 
akkor jön a 40 kilométeres kerülő. Személyes adat , Vajka polgármestere: „Se olcsó villany, se 
híd, se rendes kompjárat, állandó problémák. Szkeptikus vagyok tehát, itt az ígérgetések, meg 
így mondom, hogy a harc már zajlik. Az, hogy a turizmus most a Duna menti erdők végett 
fölkapott, az szerintem nem függ össze ezzel a dologgal, úgymond a vízerőművel. A turistáknak 
teljesen más a prioritás, mint az ottani lakosságnak. Nekünk nem, úgymond, rekreációs célokat 
szolgál, mi ott lakunk, tehát nekünk elsősorban ki kell kerülni a hivatalokba, ki kell jutni, 
úgymond, az orvoshoz, illetve, hogy ha bárhova el akarunk jutni, akkor a vízerőműn kívülre kell 
mennünk.” 
És végül egy kis statisztika: 20 év alatt 300 ezer hajó, mintegy 5 millió utas ment át a zsilipeken 
Bősnél, amelyek hossza 280, szélességük 34 méter, a szintkülönbség 20 méter, a bősi 
tározóban 200 millió m3

 

 víz van, annyi, amennyi az ország teljes lakosságának egy évi 
szükséglete. Ezen a bősi ülésen határozott úgy Személyes adat kormánya, hogy a vizet is a 
stratégiai jelentőségű nyersanyagforrások közé sorolja.” (06:28:25) 

 

A Kérelmező által kifogásolt tudósítással kapcsolatban a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
kötelezettségének megsértése nem merült fel a következők miatt. 

A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét az Mttv. 12. § (1)-(2) bekezdése és az Smtv. 13. 
§-a együttesen határozzák meg. Az Smtv. a kiegyensúlyozottság követelményét a tájékoztatási 
tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások által közzétett tájékoztató, híreket szolgáltató 
műsorszámaival kapcsolatban fogalmazza meg. A törvény rendelkezése szerint ezeknek a 
műsorszámoknak a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint 
Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, 
vitatott kérdésekről sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan 
kell tájékoztatást adniuk.  
 
Az Mttv. 12. § (2) bekezdése értelmében a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok 
jellegétől függően – az egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező 
műsorszámok sorozatában kell biztosítani. 
 
A sajtó közérdekű feladataiból ered a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége. A törvényi 
rendelkezés alapján a közösséget érintő ügyekről szóló tájékoztatásnak, híradásnak meg kell 
jelenítenie a szembenálló nézeteket. Egy vitatott kérdés, közérdeklődésre számot tartó esemény 
bemutatásakor az egyes, az ügy szempontjából releváns nézeteknek kell megjelenniük, azokat 
kell a közönség számára összegyűjteni és bemutatni, ezzel lehetővé téve, hogy megalapozott 
döntést hozhasson a vitatott kérdésben, így szolgálva a demokrácia eszméjét. 
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A Médiatanács az Mttv. 181. §-a alapján az Smtv. 13. §-ában foglalt előírások (a „sokoldalú, 
tényszerű, időszerű, tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatás” kötelezettsége) közül 
kizárólag a kiegyensúlyozott tájékoztatást vizsgálhatja. Az Mttv. 181. §-a ugyanis kizárólag a 
kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség megsértése esetére határoz meg eljárásrendet, a 
törvény hatásköri szabályai szintén csak a kiegyensúlyozottsági kötelezettség vizsgálatáról 
rendelkeznek, ennek megfelelően a többi előírás csak annyiban vizsgálható, amennyiben 
megsértésük egyúttal a kiegyensúlyozott tájékoztatás sérelmét is okozta. 
 
A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye akkor vizsgálható, ha a Kérelmező megjelöli azt a 
releváns álláspontot (adott esetben szemben álló nézetet), amely a kifogásolt tájékoztatásból 
hiányzott, amelynek megjelenítésével kiegyensúlyozott lett volna a tájékoztatás. A tájékoztatás 
kiegyensúlyozottságának követelménye egy témát érintően bemutatott, illetve megkívánt 
álláspontok tükrében vizsgálható. Példa erre, ha a tájékoztatásban egy ügyet érintően csupán 
egy álláspont szerepel, azonban a kiegyensúlyozott tájékoztatás teljesülése megkövetelné 
egyéb álláspont megjelenítését is. 
 
A tárgybani összeállítás felidézte a bősi vízlépcső körüli vitát, valamint vázolta a jelenleg 
fennálló helyzetet. A tudósítás egy szlovák független politikus és környezetvédő, az erőművet 
ellenző álláspontjának bemutatásával kezdődött, majd az azt támogató Személyes adat és a 
szlovák miniszterelnök véleménye hangzott el az üggyel kapcsolatban. A tudósító ismertette 
továbbá a Bíróság döntésének lényegét, végül a polgármester megszólaltatásával egyidejűleg 
röviden bemutatta a kis-csallóköziek helyzetét. Az összefoglalót a vízerőművet érintő statisztikai 
adatok zárták. 
 
A Kérelmező állítása szerint azért sérült a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, mivel a 
tudósító valótlanul állította, hogy a Bíróság úgy ítélkezett a bősi vízlépcső perben, hogy 
Szlovákiának nem volt joga a vízlépcsőt felépíteni. A tudósító az összefoglalásban valóban 
elmondta, hogy a hágai döntés végrehajtása körülményes lenne, amely Szlovákia 
szempontjából megállapította, hogy „nem volt joga elterelnie a Dunát, és megépítenie a bősi 
vízerőművet”. A Kérelmező azonban nem egy olyan releváns álláspont (szemben álló nézet) 
bemutatásának hiányát kifogásolta, amelynek megjelenítése elengedhetetlen lett volna a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás teljesüléséhez, hanem a tudósító egy állításának valóságát vitatta, 
amelynek vizsgálata a kiegyensúlyozott tájékoztatás fogalmi körén kívül eső kérdés. A tudósító 
állítása valóságának, illetve valótlanságának vizsgálata tényszerűségi kérdés, amely 
önmagában nem tartozik a kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség tárgyának körébe (a 
valótlan állítások közzétételének egyébként lehetnek potenciális jogkövetkezményei más 
jogterületeken – ld. pl. polgári jog – de ezen szabályok betartásának felügyelete nem tartozik a 
médiahatóság hatáskörébe). A Médiaszolgáltató a kiegyensúlyozott tájékoztatás körében 
csupán a tájékoztatás tárgyához kapcsolódó, a témával közvetlenül összefüggő és releváns 
álláspontok bemutatására köteles. 
 
A Médiatanács a fent kifejtettekre tekintettel megállapította, hogy a kérelem nem alapos. 
A kifogásolt tudósítással kapcsolatban a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének 
a Médiaszolgáltató által történt megsértése nem merült fel, mivel az abban elhangzottak 
alapján nincs olyan, a tájékoztatás alapjául szolgáló ügy bemutatásával összefüggő eltérő 
álláspont, melynek közzétételét a Médiaszolgáltatótól kérni lehetne, amelynek 
bemutatására annak kötelezettsége lenne. 
 
A fentiek alapján a Médiatanács az Mttv. 181. § (1) bekezdése alapján, a 182. § u) pontjában 
foglalt hatósági hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, azaz a Kérelmező 
kérelmét elutasította. 
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A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, a jogorvoslat 
előterjesztésének helyére és határidejére vonatkozó tájékoztatás az Mttv. 181. § (6) 
bekezdésén, a halasztó hatály az Mttv. 163. § (3) bekezdésén, a tárgyalás tartására vonatkozó 
kérelemről szóló tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) 
bekezdésén alapul. 
 
Az eljárás során a Ket. 153.§ (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2012. november 28. 
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