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HATÁROZATA  
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) Személyes 
adat , a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának (1358 Budapest, 
Széchenyi rkp. 19.; a továbbiakban: Kérelmező) a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, 
Nagytétényi út 29.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) RTL Klub megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2013. április 29-én 18 óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című 
műsorszámával kapcsolatban, 2013. május 9-én benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelme alapján 
2013. május 10-én indult hatósági eljárásban a Kérelmező kérelmét 
 
 

elutasítja. 
 
 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és 
végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 15 napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (a továbbiakban: bíróság) lehet kérni a Médiatanácshoz 
(1088 Budapest, Reviczky utca 5.) benyújtandó keresetlevéllel. A bíróság a keresetlevelet 
harminc napon belül tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.  
 
 

I n d o k o l á s 
 
 
A Kérelmező a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2013. május 
9-én érkezett beadványában a Médiaszolgáltató RTL Klub csatornája által 2013. április 29-én 18 
óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorszám „Feljelentések a trafik ügyben” című 
összeállításával kapcsolatban, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértése 
miatt hatósági eljárást kezdeményezett. 
 
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 e törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott 
kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése esetén a kérelem elbírálására a JBE 
médiaszolgáltatók és a közszolgálati médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásai tekintetében a 
Médiatanács, más médiaszolgáltatások vonatkozásában a Hivatal rendelkezik hatáskörrel. 
 
Fenti rendelkezést alapul véve, a jelen kiegyensúlyozottsági ügyben a kérelem elbírálása az Mttv. 
181. § (1) bekezdése és 182. § u) pontja alapján a Médiatanács hatósági hatáskörébe tartozik, 
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tekintettel arra, hogy a Médiatanács az 1327/2011. (X.5.) számú határozatával a 
Médiaszolgáltatót JBE médiaszolgáltatóként azonosította. 
 
A Médiatanács a hatáskör megvizsgálását követően a kérelem érdemi elbírálásának további 
feltételeit, azaz az eljárási szabályok teljesülését ellenőrizte. 
 
A kiegyensúlyozott tájékoztatás megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont 
képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató hatósági eljárást kezdeményezhet, tehát bárkinek - 
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 Médiaszolgáltató 2013. április 29-i műsorszámaira vonatkozó kifogásával – az 
általa csatolt, a fax elküldését igazoló adási nyugta tanúsága szerint – 2013. április 30-án  14:29-
kor, azaz a 72 órás határidőn belül fax útján fordult a Médiaszolgáltatóhoz. 
 
A Kérelmező kérelmét szintén a törvényben előírt határidőben, a kifogásolt műsorszám 
közzétételétől számított 10 napon belül, 2013. május 9-én fax útján nyújtotta be a 
Médiatanácshoz. 
 
A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy az eljárás tárgyát képező kérelem a 
hivatkozott eljárási szabályoknak megfelelt, így érdemben elbírálható volt. 
 
A Médiatanács nevében, dr. Auer János koordinátor tag, a Médiatanács tagja 2013. május 13-án 
kelt, MN/15321-2/2013. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés b) 
pontja szerint tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a kérelem beérkezéséről és az eljárás 
megindulásáról, valamint nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte arra vonatkozóan, 
hogy a kiegyensúlyozottsági kérelemmel érintett műsorszámában vagy azt követően sugárzott 
egyéb tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámaiban biztosította-e a kérelemben 
megjelölt álláspont megjelenését. Mindezeken túl felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során 
a Ket. 51. § (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. § (1) bekezdése alapján 
iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató 2013. június 6-án érkezett beadványában élt 
nyilatkozattételi jogával. 
 
A Kérelmező szerint a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 12. § (2) bekezdésében, valamint az 
Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség alapelvi követelményeit, 
amikor 2013. április 29-én a 18 óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorában a 
„Feljelentések a trafik ügyben” című hírblokkban nem közölte a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom álláspontját, holott az üggyel kapcsolatban Személyes adat országgyűlési képviselő 
külön sajtótájékoztatót tartott. A Kérelmező hivatkozott az Smtv. 10. § -ában foglalt rendelkezésre 
is. 
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A Kérelmező a jogsértés tényének megállapítását, valamint közleményének ismertetését kérte. 
 
A Médiaszolgáltató 2013. június 6-án érkezett beadványában a kiegyensúlyozottsági kérelem 
elutasítását és a hatósági eljárás megszüntetését kérte. Előadta, hogy 2013. április 27-én a 18 
óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorszámában beszámolt arról, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom vizsgáló bizottságot állítana fel a trafikpályázat ügyében. A felvételt a 
Hatóság Műsorfigyelő és – elemző főosztálya részére megküldte.  
A Médiaszolgáltató rögzítette, hogy a Kérelmező kifogása hozzá nem érkezett meg. Előadta 
továbbá, hogy az Mttv. 181. § (2) bekezdéséből következik, hogy a Kérelmező kifogásában 
köteles megjelölni az általa hiányolt azon álláspontot, amelynek véleménye szerint közzététele a 
kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges. A Médiaszolgáltató szerint jelen esetben a 
kérelemből nem derül ki, hogy mely álláspont az, amelyet a Kérelmező megjeleníteni kért. Ilyen 
körülmények között a Kérelmező kifogása nem alkalmas arra, hogy az Mttv. 181. §-a szerinti 
eljárás alapjául szolgáljon, hiszen olyan tartalmi és formai kellékei hiányoznak, amelyek nélkül – 
még ha meg is kapta volna a Médiaszolgáltató a kifogást – lehetetlen lett volna számára annak 
teljesítése. 
Álláspontja szerint tekintettel arra, hogy 2013. április 27-én a 18 óra 30 perckor kezdődött 
hírműsorszámban a Jobbik aznapi sajtótájékoztatójáról képpel, hanggal beszámolt, a Kérelmező 
nem is élhet a kifogásolás jogával.   
A Médiaszolgáltató szerint tehát a kérelem az Mttv. 181. § (2) bekezdés első, második és 
harmadik mondatában foglaltaknak sem felelt meg, mert a Kérelmező a kifogást nem közölte a 
Médiaszolgáltatóval, és a Hatóság részére megküldött panaszában nem jelölte meg, hogy mely 
álláspont közzétételét kérte, továbbá a Jobbik azon véleménye, miszerint eseti bizottság 
felállítását kezdeményezi a trafik ügyben, a Médiaszolgáltató hírműsorszámában megjelent. A 
Kérelmező a kifogásolás jogintézményével össze nem egyeztethető módon járt el, a kérelem 
alkalmatlan az eljárási jogkövetkezmények kifejtésére. 
A Médiaszolgáltató egy esetleges érdemi vizsgálat esetére leszögezte, hogy - mint ahogy azt a 
Hatóság Hivatalának MF/9258-4/2011. számú végzése is megállapította - az Smtv. 10. §-a 
egyrészt a közönséget megillető tájékoztatási, tájékozódási jogot rögzíti, másrészt a 
médiarendszer egészének tájékoztatási kötelezettségéről, mint általános médiajogi alapelvről 
rendelkezik. A hivatkozott rendelkezésben rögzített hiteles, gyors, pontos tájékoztatás nem az 
egyes médiaszolgáltatókra vonatkozó feladatot határoz meg, hanem a médiarendszer egészére 
vonatkozó alapelvi követelményt fogalmaz meg. 
Hivatkozott továbbá arra, hogy a Jobbik tendenciózus eljárást folytat a média szinte valamennyi 
szereplőjével szemben. A kifogások többsége azt nehezményezi, hogy valamely jelentőséggel bíró, 
vitatott kérdésről nem számolt be a Médiaszolgáltató. A parlamenti demokrácia sajátja, hogy a 
parlamentbe bekerült pártok az országgyűlésben felmerülő valamennyi kérdésről értesülnek, 
azokról véleménnyel rendelkeznek, és ezekről rendszeresen tartanak sajtótájékoztatót. A 
Médiaszolgáltató egyetért a Médiatanács 810/2010. (XII.15.) számú határozatában 
megfogalmazottakkal, melyet a Fővárosi Bíróság 8.K.30.631/2011., a Fővárosi Ítélőtábla 
2.Kf.27.409/2011. számon helyben hagyott, miszerint a sajtószabadság alkotmányos jogát 
sértené, ha egy párt maga dönthetné el, hogy nyilvános rendezvényén elhangzottakból mely 
mondatok, milyen sorrendben, milyen felvételek kíséretében kerülhetnek be egy híranyagba. 
Mindezeken túl a napi több tucat sajtótájékoztatóról esetenként nem is értesül, és egyébként is 
az azokon való részvétel fizikai korlátba ütközik, hiszen nem rendelkezik olyan technikai és 
személyi feltételekkel, hogy valamennyi sajtótájékoztatón részt tudjon venni.  
A Médiaszolgáltató megjegyezte, hogy az ellenzéki párt sorozatos beadványaiban legtöbb esetben 
csupán a dátumot, valamint a téma megjelölését cserélgeti. 
Előadta továbbá, hogy Személyes adat 2013. április 27-én tartott a trafik üggyel kapcsolatos 
sajtótájékoztatót. Erről a Médiaszolgáltató az aznapi híradójában a következőképpen számolt be. 
„Az MSZP új pályázatot, a Jobbik parlamenti vizsgáló bizottságot akar. A Jobbik azt mondja, hogy 
ki kell vizsgálni, hogy mi történt. (Személyes adat szinkron 18:36) Benyújtottunk egy 
országgyűlési eseti bizottságra javaslatot. Szeretnénk, ha az Országgyűlés elfogadná azt, hogy a 
dohánytermékekkel kapcsolatos pályázatokat az Országgyűlés vizsgálhassa.” 
A Médiaszolgáltató előadta, hogy a híradó naponta több alkalommal jelentkező hírműsorszám, 
tehát annak jellege miatt a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozata vizsgálandó ebben a 
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körben. Ha a kiegyensúlyozottsági követelmény érvényesítésére minden esetben kizárólag egy 
műsorszámon belül keríthetne sort a Médiaszolgáltató, az a sajtó-, azon belül a szerkesztési 
szabadság olyan fokú sérelmét jelentené, amelyet a legitim jogalkotói cél, a véleménypluralizmus 
elérése nem igazol. Az egyes műsorszámok kiegyensúlyozottságára vonatkozó előírás arra 
késztetné a médiaszolgáltatókat, hogy kevesebb tájékoztató jellegű műsort készítsenek, és hogy 
egy-egy vitatottabb közügyet érintő kérdésről egyáltalán ne ejtsenek szót, a Hatóság eljárását 
elkerülendő.  Ez pedig a médiaszolgáltatók öncenzúráját jelentené, amely nem a sokszínű 
tájékoztatás elérését segítené, hanem ellenkezőleg, a műsorok elszíntelenedéséhez vezetne, és a 
közügyek megvitatása ellen hatna. 
Mindezekre figyelemmel álláspontja szerint teljes mértékben eleget tett az Smtv. 13. §-ában és 
az Mttv. 12. § (2) bekezdésében foglaltaknak, amikor a Jobbik 2013. április 27-én tartott 
sajtótájékoztatójáról még aznap, azaz április 27-én 18 óra 30 perckor kezdődött híradójában 
beszámolt, és nyilvánosságra hozta az ellenzéki párt véleményét.  
A Médiaszolgáltató rögzítette, hogy egy közérdeklődésre számot tartó esemény bemutatásakor az 
egyes, az ügy szempontjából releváns nézeteknek kell megjelenniük. E körben hivatkozott az 
Alkotmánybíróság 1/2007. (I.18.) számú határozatára. 
Rögzítette továbbá, hogy a szerkesztői szabadság körében szabadon válogathat az egyes 
események között, és felelőssége pusztán arra terjed ki, hogy a kiválasztott témákat a törvényben 
foglalt követelményeknek megfelelően mutassa be.  Ennek kapcsán ismét hivatkozott a 
Médiatanács 810/2010. (XII.15.) számú határozatára. 
A Médiaszolgáltató utalt továbbá arra, hogy az Smtv. és az Mttv. vitájában a Hatóság és a 
Kormány is gyakran használta azt az argumentációt, hogy a kiegyensúlyozottság tétele a korábbi 
törvényben is szerepelt, és számos határozat és bírósági ítélet irányadó annak értelmezését 
illetően, vagyis az új jogszabályok életbe lépésével ennek a kérdésnek a megítélése érdemben és 
a médiaszolgáltatók hátrányára nem változik. Meggyőződése szerint ezért továbbra is követendő 
a bíróság által is megerősített korábbi elv, mely szerint a közérdeklődésre számot tartó hazai és 
külföldi eseményekről szóló tudósításnak kell kiegyensúlyozottnak lennie, és egyetlen 
médiaszolgáltatónak sem kötelessége minden, a potenciális érintettek által fontosnak ítélt 
eseményről beszámolni. 
A Médiaszolgáltató utalt a Médiatanács 1653/2011. (XI.16.) számú határozatára is, mely szerint 
az Mttv. 3. §-ában alapelvi szinten rögzített szerkesztői szabadság alapján a médiaszolgáltató 
szabadon határozza meg a műsorszámban közzétett hírek körét, azonban felelősséggel tartozik a 
törvényben foglaltak betartásáért. A kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség nem jelenti a 
szerkesztői szabadság aránytalan korlátozását. A médiaszolgáltatókat nem terheli tájékoztatási 
kötelezettség, azaz – a szerkesztői szabadságra tekintettel – saját belátásuk szerint dönthetik el, 
hogy mely események tartanak számot a közérdeklődésre, azaz mely eseményekről számolnak 
be, kiket szólaltatnak meg. Senkinek sincsen alanyi joga arra, hogy követelje bármely médiumban 
való szereplését, illetve véleménye abban való közlését. 
A Médiaszolgáltató szerint, ha egy sajtótájékoztató vagy egy országgyűlési, illetve EP képviselő 
bármely közleménye alanyi jogot keletkeztet a tájékoztató, híreket szolgáltató műsorban való 
szereplésre, azt eredményezheti, hogy bármely politikai erő tematizálhatná a műsorszámokat. 
A Médiaszolgáltató utalt saját szakmai, etikai és jogi kódexére is, mely hírműsorai készítésének 
általános alapelveit meghatározza. 
A Médiaszolgáltató kifejtette továbbá, hogy az RTL Klub hírműsoraiban több alkalommal 
beszámolt a pártok, így többek között a Jobbik programjáról, rendezvényeiről, elnökének 
megszólalásáról, így egy-egy konkrét kérdésről alkotott véleményéről. A Médiaszolgáltató 
leszögezte, hogy a Jobbik véleményének és álláspontjának kifejtésére a hírműsoraiban több 
alkalommal is lehetőséget kapott. 
A Médiaszolgáltató hivatkozott továbbá a Hatóság 2012. decemberében kiadott, „A politikai 
szereplők médiahasználata a hírműsorokban” című kimutatására, mely szerint a Jobbik 
megjelenése az RTL Klubon a vizsgált médiumokhoz viszonyítva átlagon felüli. 
Rögzítette továbbá, hogy a hírszerkesztés általános szabálya, hogy a tájékoztatás érdekében 
kiemel. Önmagában az, hogy egy párt tart sajtótájékoztatót vagy kiad egy közleményt, még nem 
szükséges és elégséges feltétel ahhoz, hogy az részben vagy egészben adásba kerüljön. Vannak 
témák, amelyek egy-egy médium számára fontosak, de vannak olyanok, amelyeket a szerkesztő 
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nem ítél annak. Ez nem számon kérhető, hiszen az a sajtó irányítása, végső soron a cenzúra 
irányába vinné a törvényt és a joggyakorlatot. 
A Médiaszolgáltató kifejtette, hogy a szerkesztési szabadság elve alapján a médiaszolgáltatóknak 
jogukban áll műsorszámaik tartalmának meghatározása, az egyes eseményekről szóló hírek 
műsorba szerkesztése, és ezzel annak meghatározása, hogy egy adott időszak eseményei közül 
melyeket tekintenek közönségük érdeklődésére számot tartónak. 
Minderre figyelemmel az MTI tudósítás teljes egészének ismertetésének hiánya nem 
eredményezheti a kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség megsértését. 
A Médiaszolgáltató szerint a Jobbik sorozatos panaszai alaptalanok, azok esetleges teljesítése 
alkotmányellenes gyakorlatot szülne, és szembe menne mind az Smtv., mind az Mttv. alapelveivel 
és szabályaival, és sértené a szerkesztői szabadságot. 
 
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján - a kifogásolt műsorszám vizsgálatát 
követően, a kérelem és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján - az alábbi tényállást tárta fel, és 
azt az alábbiak szerint értékelte. 
 
A Médiaszolgáltató RTL Klub csatornája által 2013. április 29-én 18 óra 30 perctől sugárzott 
„Híradó” című műsorszámának 18:40:39-kor kezdődött, a Kérelmező által kifogásolt a 
„Feljelentések a trafik ügyben” című összeállítása a következőket tartalmazta: 
 
Hírolvasó: „Feljelentést tett több ellenzéki párt is a trafikpályázatok miatt. Szerintük hivatali 
visszaélés gyanúját vetik fel azok a sajtóértesülések, hogy fdeszesek döntöttek arról, ki nyerhet. 
Személyes adat azt mondta, nincs bizonyíték arra, hogy a jogosultságukat politikai alapon 
osztogatták, és vállalnak minden vizsgálatot. Az államtitkár bejelentette, a dohánytermékek 
árrését akár 12%-ra is emelnék, és azt mondta, ha rajta múlna, megtiltaná a dohányzást.” 
 
Személyes adat : „A férjem halála után én lettem a vállalkozó.” 
 
Narrátor: „Most menyével együtt viszi a boltot. Tizenöt éve árulnak cigit. Az üzlet ezután is 
maradhat, de júliustól dohány nem lesz, mert nem nyertek a pályázaton. Az asszony csalódott, 
szerinte jobbára olyanok kaptak jogot, akiknek még boltjuk sincs.” 
 
Személyes adat : „Én úgy gondolom, hogy szakmailag nem jó döntést hoztak. Egy boltos van 
közöttük, egy most érettségiző kislány, annak a nagybátyja és egy cigarettaszállító cégnek a 
terítője.” 
 
Narrátor: „Hasonló példák miatt, és azért mert sajtóinformációk szerint helyi fideszesek szóltak 
bele abba, hogy ki nyerjen, több ellenzéki párt is feljelentést tett. Az Együtt 2014-PM a 
rendőrséghez fordult, az LMP és az MSZP a Legfőbb Ügyésznek írt levelet.”  
 
Személyes adat (MSZP, elnök): „Amennyiben eddig nem indított eljárást hivatalból a Legfőbb 
Ügyész, akkor arra kérjük a Legfőbb Ügyész Urat, hogy jelen levelünket tekintse ismeretlen tettes 
ellen benyújtott feljelentésnek.” 
 
Narrátor: „A miniszterelnökséget vezető államtitkár azt mondja, állnak bármilyen vizsgálat elé. 
Személyes adat szerint nincs bizonyíték arra, hogy politikai alapon osztottak jogokat. Azt mondja, 
a cél a dohányzás visszaszorítása volt, és ha rajta múlna, senki nem gyújthatna rá többet.” 
 
Személyes adat (a Miniszterelnökséget vezető államtitkár): „Most messzinek tűnik, de nem 
reménytelen és nem távoli, hogy egyszer örökre megszüntethető a dohányzás lehetősége, és 
végérvényesen be lehetne tiltani a dohányzást.” 
 
Narrátor: „Az államtitkár két nappal a nyertesek kihirdetése után törvénymódosító-javaslatot 
nyújtott be a Parlamenthez, hogy a dohánytermékek eddigi átlagosan 4%-os árrését 10%-ra 
emeljék. Ma kiderült, még ennél is tovább menne.” 
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Személyes adat (a Miniszterelnökséget vezető államtitkár): „Elgondolkodtam azon, hogy a 10% 
helyes-e, és a miniszterelnök mindenképpen 12%-ot szeretne. Úgyhogy azt kérem a Fidesz 
frakciótól, hogy tárgyalja meg, hogy lehet, hogy a 12% lenne a helyes.” 
 
Narrátor: „Arra a kérdésre, hogy ismerősei is nyertek pályázatot, azt válaszolta, soha nem tartotta 
számon, hogy ki kinek a barátja, és kivel fogott kezet. Több civil szervezet is közérdekű 
adatigénylést nyújtott be a nemzeti fejlesztési miniszternek, hogy hozzák nyilvánosságra a 
pályázatokat.” 
 
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 kiegyensúlyozottan kell tájékoztatást adniuk.  
 
Az Mttv. és az Smtv. fent hivatkozott rendelkezései által körülhatárolt kiegyensúlyozott 
tájékoztatási kötelezettség nem jelenti a szerkesztői szabadság aránytalan korlátozását. Azt, hogy 
mely események tartanak számot a közérdeklődésre, azaz mely eseményekről készül beszámoló 
az egyes műsorszámokban, kizárólag a szerkesztő, illetve a médiaszolgáltató döntheti el. 
 
A közösséget érintő ügyekről szóló tájékoztatásnak, híradásnak meg kell jelenítenie a 
szembenálló nézeteket, egy adott kérdéssel összefüggésben megfogalmazott releváns 
álláspontokat kell a közösség számára összegyűjteni és bemutatni. A média által közvetített 
információk birtoklása segít abban, hogy a polgárok szelektáljanak, és az információk birtokában 
alakítsák viszonyukat egymáshoz és a valósághoz, ezért fontos az objektivitásra való törekvés. A 
tájékoztatásban döntő szempont, hogy az adott esemény fontos-e, hogy eljusson a nézőhöz, 
vagyis van-e hírértéke. Fontos a tájékoztatáskor mérlegelni, hogy mi az, ami a közönséget 
érdekelheti, amely által tájékozott emberként alakíthatják ki véleményüket és viszonyukat 
környezetükhöz. 
 
Egy vitatott kérdés, közérdeklődésre számot tartó esemény bemutatásakor az egyes, az ügy 
szempontjából releváns nézeteknek kell megjelenniük. A kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelménye nem értelmezhető úgy, mint amely azt a követelményt támasztja a 
műsorszolgáltatóval szemben, hogy az minden egyes álláspontot minden műsorszámban 
megjelenítsen. Elegendő lehet az is, ha egy ellentétes álláspont megjelenik, illetve ha érzékeltetik, 
hogy létezik ellentétes álláspont. Valamennyi szembenálló nézet bemutatására nem minden 
esetben van lehetőség, a szerkesztés során olykor választani kell a releváns, és szükséges 
súllyal, a kellő arányban képviselt nézetek között. Nem határozható meg előre, hogy hány eltérő 
véleménynek kell teret adni a műsorszámban, ám amennyiben több szervezet, társadalmi 
csoport, párt is ugyanazt az álláspontot képviseli egy adott ügyben és azok között releváns 
különbségek nem fedezhetőek fel, abban az esetben elég csak egy szervezet vagy csoport 
álláspontját megjeleníteni. A törvény ugyanis a különféle véleményeket és azok bemutatását védi 
a demokratikus közélet kialakítása és a közügyek megvitatásának elősegítése céljából, nem 
pedig az egyes vélemények „tulajdonosait”. 
 
A Médiatanács a híradás vizsgálata, továbbá a kérelem és a Médiaszolgáltató nyilatkozata 
alapján megállapította, hogy a Kérelmező kérelme nem alapos, az alábbiak miatt. 
 
A Kérelmező által kifogásolt összeállítás aktualitását - ahogy azt annak címe is jelezte: 
„Feljelentések a trafik ügyben” - az adta, hogy a trafik ügyben több ellenzéki párt feljelentést tett. 
A bejátszásban megszólaltattak egy nőt, aki 15 éve árult dohányterméket, a pályázaton azonban 
nem nyert. A narrátor elmondta, hogy hasonló példák miatt, és azért, mert sajtóinformációk 
szerint helyi fideszesek szóltak bele abba, hogy ki nyerjen, több ellenzéki párt is feljelentést tett. 
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Az Együtt 2014-PM a rendőrséghez fordult, az LMP és az MSZP a Legfőbb Ügyésznek írt levelet. 
Ennek kapcsán Személyes adat , az MSZP elnökének nyilatkozatát játszották be. A politikus azt 
mondta, hogy amennyiben eddig nem indított eljárást hivatalból a Legfőbb Ügyész, akkor arra 
kérik, hogy az MSZP levelét tekintse ismeretlen tettes ellen benyújtott feljelentésnek. 
A narrátor az összeállításban összefoglalta Személyes adat , a miniszterelnökséget vezető 
államtitkár előbbiek kapcsán tett nyilatkozatát, illetve a sajtótájékoztatón általa előadottakból is 
bejátszottak két részletet: 
A narrátor elmondta, hogy Személyes adat azt nyilatkozta, hogy állnak bármilyen vizsgálat elé. 
Szerinte nincs bizonyíték arra, hogy politikai alapon osztottak jogokat. Azt mondta, a cél a 
dohányzás visszaszorítása volt, és ha rajta múlna, senki nem gyújthatna rá többet. Ez utóbbi 
kapcsán bemutatták a sajtótájékoztatón elhangzott nyilatkozatát. 
A narrációból az is kiderült, hogy az államtitkár két nappal a nyertesek kihirdetése után 
törvénymódosító-javaslatot nyújtott be a Parlamenthez, hogy a dohánytermékek eddigi átlagosan 
4%-os árrését 10%-ra emeljék. A sajtótájékoztatón kiderült, még ennél is tovább menne. Ennek 
kapcsán ismét bejátszásra került a nyilatkozatának egy részlete, melyben azt mondta, hogy 12% 
lenne a helyes emelés. 
A bejátszás a narrátor szavaival zárult. Előadta, hogy arra a kérdésre, hogy ismerősei is nyertek 
pályázatotSzemélyes adat azt válaszolta, soha nem tartotta számon, hogy ki kinek a barátja, és 
kivel fogott kezet. Végül elhangzott, hogy több civil szervezet is közérdekű adatigénylést nyújtott 
be a nemzeti fejlesztési miniszternek, hogy hozzák nyilvánosságra a pályázatokat. 
 
A Kérelmező a Médiaszolgáltatónak címzett kifogásában azt írta, hogy álláspontja szerint a 
Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 12. § (2) bekezdésében és az Smtv. 13. §-ában rögzített 
kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség követelményeit, amikor 2013. április 29-én a 18 óra 
30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorában a „Feljelentések a trafik ügyben” című hírblokkban 
nem közölte a Jobbik álláspontját. Előadta, hogy „az üggyel kapcsolatban Személyes adat , a párt 
országgyűlési képviselője külön sajtótájékoztatót tartott, melyben kifejtette, hogy a Jobbik eseti 
bizottság felállítását kezdeményezi”. A Kérelmező kifogásához az iméntiek alátámasztására nem 
csatolt semmilyen közleményt. 
 
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. Nincs akadálya annak, hogy a médiaszolgáltató 
rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában mutassa be a közéleti témához kapcsolódó 
releváns álláspontokat. 
 
A Médiatanács a kifogásban foglalt, a Kérelmező által megjeleníteni kívánt álláspont és a 2013. 
április 29-i, valamint a környező műsorszámok vizsgálata alapján a következőket állapította meg.  
 
Személyes adat , a Jobbik országgyűlési képviselője a kifogásban rögzített kijelentéseit (a Jobbik 
eseti bizottság felállítását kezdeményezi) a 2013. április 27-én tartott sajtótájékoztatón tette.  
A Médiatanács - a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakkal egyezően - megállapította, hogy 
a Médiaszolgáltató Személyes adat ezen nyilatkozatát még aznap esti, azaz 2013. április 27-i 18 
óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorában 18:34:04-től kezdődött, a trafik üggyel 
kapcsolatos, „Tovább tart a vita” című műsorában megjelenítette. A hírolvasó elmondta 
felvezetőjében, hogy az ügy kapcsán a Jobbik parlamenti vizsgálóbizottságot akar, a bejátszásban 
a narrátor közölte, hogy a Jobbik azt mondta, ki kell vizsgálni, mi történt, majd bejátszottak 
Személyes adat sajtótájékoztatóján elhangzott nyilatkozatából egy részletet. A politikus azt 
mondta, hogy „benyújtottunk egy országgyűlési eseti bizottságra javaslatot, szeretnénk, ha az 
országgyűlés elfogadná azt, hogy a dohánytermékekkel kapcsolatos pályázatokat az országgyűlés 
vizsgálhassa”.  
A Médiatanács az előbbiek alapján megállapította, hogy a Kérelmező kifogása alaptalan. A 2013. 
április 29-i összeállításban nem szerepeltették a Jobbik kifogásban megjelölt álláspontját, 
azonban a Médiaszolgáltató a Kérelmező által megjeleníteni kívánt véleményt korábban, a Jobbik 
által tartott sajtótájékoztatóval azonos napon, 2013. április 27-i híradásában közölte. 
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Emellett a Médiatanács megjegyzi, hogy a Kérelmező által megjeleníteni kért álláspont a 
kifogásolt, 2013. április 29-i híradás tartalmához szorosan már nem is kapcsolódott, hiszen a 
napokon keresztül tárgyalt trafik botrány aktuális témáját az szolgáltatta, hogy több párt 
feljelentést tett ez ügyben. Ennek kapcsán a Médiatanács utal arra a tényre is, hogy Személyes 
adat a kifogásolt híradást követő napon, azaz 2013. április 30-án tartott sajtótájékoztatóján 
jelentette be, hogy a Jobbik is feljelentést tett a trafik ügyben. Ezen nyilatkozatot a 
Médiaszolgáltató a sajtótájékoztató napján tartott esti híradójában, a 18:37:20-kor kezdődött 
„Helyi képviselőkkel egyeztették a pályázatot” című összeállításában közölte. A narrátor az 
összeállításban elmondta, hogy „hivatali visszaélés miatt ma a Jobbik feljelentést tett, és 
lemondásra szólították fel Személyes adat , valamint Személyes adat , a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. vezetőjét, és a szekszárdi fideszes polgármestert is”. A fentiek 
alapján a Médiatanács megállapította, hogy a kifogásolt, 2013. április 29-i „Feljelentések a trafik 
ügyben” című összeállítás kapcsán a Jobbik előbbi álláspontjának megjelenítése nem is lett volna 
lehetséges a sajtótájékoztatóhoz képest egy nappal korábbi híradásban, emellett a Kérelmező 
nem is ennek az álláspontnak a megjelenítését kérte.  
 
 
A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 2013. április 29-én 18 
óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorszám kifogással illetett összeállításának 
sugárzásával nem sértette meg az Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményét. A Médiatanács ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, azaz a 
Kérelmező kérelmét elutasította. 
 
A Kérelmező hivatkozott az Smtv. 10. §-ában rögzítettekre is, mely a közönséget megillető 
tájékoztatási, tájékozódási jogot rögzíti, másrészt a médiarendszer egészének tájékoztatási 
kötelezettségéről, mint általános médiajogi alapelvről rendelkezik. 
 
A hivatkozott rendelkezésben rögzített hiteles, gyors, pontos tájékoztatás tehát nem az egyes 
médiaszolgáltatókra vonatkozó feladatot határoz meg, hanem a médiarendszer egészéhez 
kapcsolódó alapelvi követelményt fogalmaz meg. 
 
Tekintettel arra, hogy az Smtv. 10. §-át az Mttv. a hatóság feladat- és hatásköreit meghatározó 
182-184. §-ai nem nevesítik, ezen alapelvi rendelkezés megsértését a Médiatanács 
közigazgatási hatósági eljárásai során hatáskör hiányában nem vizsgálhatja és állapíthatja meg, 
e rendelkezéseket a hatóság eljárásai során kisegítő szabályként, az Mttv. 182-184. §-aiban 
rögzített hatásköreiben eljárva alkalmazhatja, értelmezheti.  
 
A Médiatanács utal továbbá az Mttv. 167.§ (1) bekezdésében foglaltakra is, mely rögzíti, hogy „a 
Hatóság kérelemre vagy hivatalból – feladat- és hatáskörének keretében – jogosult hatósági 
ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben 
meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben és a 
Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését.” 
 
A fentiek alapján a Médiatanács az Mttv. 182. § u) pontjában és a 181. § (1) bekezdésében 
foglalt hatósági hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, azaz a Kérelmező 
kérelmét elutasította. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem 
merült fel. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdése da) alpontjában és az Mttv. 181. § 
(7) bekezdésében foglalt rendelkezésen alapul. A halasztó hatály kérdését az Mttv. 163. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés rendezi. Az eljárás iIIeték-mentességét az Mttv. 181. § (6) 
bekezdésében foglalt rendelkezés határozza meg. A tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről 
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szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdése 
tartalmazza. 
 
Budapest, 2013. június 19.      
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