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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

1088/2013. (VI. 26.) sz. 
 

HATÁROZATA 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) Személyes 
adat , a Jobbik Magyarországért Mozgalom (a továbbiakban: Jobbik) képviselőjének (1358 
Budapest, Széchenyi rkp. 19., a továbbiakban: Kérelmező) a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 
Budapest, Nagytétényi út 29., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) RTL Klub elnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2013. március 27-én, 18 óra 30 perces kezdettel sugárzott „Híradó”, 
valamint a 2013. március 28-án 7 óra 35 perces kezdettel közzétett „Híradó Reggel” című 
műsorszámokkal kapcsolatban 2013. április 5-én, a kiegyensúlyozott tájékoztatás megsértését 
kifogásoló kérelme alapján 2013. április 6-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 tizenöt napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (a továbbiakban: Bíróság) címzett, a Médiatanácshoz 
(1088 Budapest, Reviczky u. 5.) három példányban benyújtott keresettel kérhető. A Bíróság a 
keresetlevelet hatvan 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 Médiatanácshoz 2013. április 5-én fax útján eljuttatott kérelmében a 
Médiaszolgáltató RTL Klub állandó megnevezésű adóján 2013. március 27-én, 18 óra 30 perces 
kezdettel sugárzott „Híradó”, valamint a 2013. március 28-án 7 óra 35 perces kezdettel 
sugárzott „Híradó Reggel” című hírműsorszámokban közzétett, a „Botrány a kilakoltatásnál” című 
hírösszeállítás tartalmát érintően fogalmazott meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 13. §-ának, valamint a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 12. § (2) bekezdésének sérelmére hivatkozó kifogást, mely alapján a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértése miatt hatósági eljárást 
kezdeményezett a Médiatanács előtt. 
 
A Kérelmező álláspontja szerint a kifogásolt műsorszám nem felelt meg a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményének, mivel a Médiaszolgáltató elmulasztotta bemutatni a Jobbik hírrel 
kapcsolatos álláspontját annak ellenére, hogy a Jobbik debreceni önkormányzati képviselői 
sajtótájékoztatót is tartottak a témában. 
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Az Mttv. 181. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés előírja, hogy az 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. 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltatót 1327/2011. (X. 5.) számú határozatában jelentős befolyásoló 
erővel rendelkező médiaszolgáltatóként azonosította. 
Fenti rendelkezést alapul véve 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 Médiatanács a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a Kérelmező a 
Médiatanácshoz faxon eljuttatott kérelméhez csatolta a Médiaszolgáltatónak címzett levelet, ám 
a kifogás Médiaszolgáltatóhoz történő megküldésének tényét és a megküldés időpontját 
semmilyen módon nem igazolta. A faxküldemény fejlécének tanúsága szerint a faxüzenet öt 
oldalból állt, ám a Médiatanácshoz eljuttatott dokumentum csak a kérelmet (2 oldal) és a 
Médiaszolgáltatónak címzett levél másolatát (2 oldal) tartalmazta. Tekintettel arra, hogy a 
rendelkezésre álló adatok alapján nem volt megállapítható az Mttv. 181. § (2) bekezdésében 
foglaltak teljesülése, vagyis az, hogy a Kérelmező a hatósági eljárás kezdeményezését 
megelőzően, a kifogásolt tájékoztatás közzétételétől számított hetvenkét órán belül írásban kérte 
volna a médiaszolgáltatótól álláspontjának közzétételét, a Médiatanács 2013. április 11-én kelt, 
MN/10364-3/2013. iktatószámú végzésében felhívta a Kérelmezőt, hogy a végzés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül csatolja a Médiaszolgáltatóhoz fordulás tényét igazoló 
dokumentumokat. 
 
A felhívásnak a Kérelmező a Médiaszolgáltatónak eljuttatott kifogás elküldését igazoló fax adási 
nyugta megküldésével 2013. április 19-én eleget tett. 
 
A Médiatanács dr. Auer János koordinátor tag aláírásával ellátott, MN/10364-2/2013. 
iktatószámú, 2013. április 11-én kelt levélben értesítette a Médiaszolgáltatót az eljárás 
megindulásáról, egyben tájékoztatta az ügyintézési határidőről és az eljárás során őt megillető 
jogairól.  



3 
 

 
A Médiaszolgáltató nyilatkozata 2013. április 30-án érkezett meg a Médiatanácshoz, melyben a 
Médiaszolgáltató – megfelelően igazolt jogi képviselője útján – a kiegyensúlyozottsági kérelem 
elutasítását, egyben az eljárás megszüntetését kérte az alábbi indokok mentén: 
A Médiaszolgáltató előadta, hogy álláspontja szerint a hozzá eljuttatott kifogás nem felelt meg az 
Mttv. 181. § (2) bekezdésében rögzített alaki és tartalmi követelményeknek. A Kérelmező a 
kifogás megküldését hitelt érdemlően nem igazolta, illetve mivel a Médiatanácshoz megküldött 
kérelemhez nem csatolta a Jobbik vonatkozó véleményét, így abból nem derül ki, hogy mely  
álláspont az, amelyet a Kérelmező megjeleníteni kért, azaz amely szerinte a témához 
kapcsolódott, releváns volt, és nem került megjelenítésre. 
 
A fentiek alapján a Médiaszolgáltató rögzítette, hogy a kérelem alkalmatlan az eljárási 
jogkövetkezmények kifejtésére, és következésképpen a kérelem elutasításának és az eljárás 
megszüntetésének van helye. 
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozatában az eljárás érdemi lefolytatása esetére részletesen kifejtette, 
hogy álláspontja szerint a műsorszámokban közzétett tájékoztatás kiegyensúlyozott volt, a Jobbik 
vonatkozó véleményének hiánya nem eredményezte az Smtv. 13. §-ában és az Mttv. 12. § (2) 
bekezdésében meghatározott kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértését. 
 
A Médiatanács vizsgálata során megállapította, hogy sem a Médiaszolgáltatónak eljuttatott 
kifogásban, sem a Médiatanácsnak címzett kérelemben nem került részletesen kifejtésre a 
Kérelmező által hiányolt, a műsorszámokban közzétett tájékoztatás Kérelmező által kifogásolt 
kiegyensúlyozatlanságát eredményező, a műsorszámokban be nem mutatott, illetve ismertetett 
álláspont.  
 
Annak érdekében, hogy a Médiatanács érdemben meg tudja vizsgálni, hogy a műsorszámokban 
közzétett a „Botrány a kilakoltatásnál” című hírösszeállításban közzétett tájékoztatás megfelelt-e 
az Smtv. 13. §-ában rögzített kiegyensúlyozottság követelményének, a tényállás teljes körű 
feltárása körében a Jobbik vonatkozó álláspontjának megismerése volt szükséges, melynek 
alapján a Médiatanács az MN/10364-5/2013. iktatószámú, 2013. május 6-án kelt végzésében 
felhívta a Kérelmezőt, hogy az eljárás tárgyát képező a műsorszámokban közzétett 
tájékoztatásban nem szereplő, ám a kérelemben részleteiben nem ismertetett, a Kérelmező 
véleménye szerint a tájékoztatás kiegyensúlyozatlanságát eredményező álláspontját tartalmazó 
dokumentumot a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül juttassa el a Médiatanács részére.  
 
A Kérelmező a hiánypótlási felhívásnak eleget téve, 2013. május 24-én megküldte a Jobbik 
debreceni önkormányzati képviselői által tartott sajtótájékoztató leiratát a Médiatanács részére. 
 
A Médiatanács a hatáskör megvizsgálását követően, a kérelem és a hiánypótlás keretében 
megküldött dokumentumok alapján a kérelem érdemi elbírálásának további feltételeit, azaz az 
eljárási szabályok teljesülését ellenőrizte. Az Mttv. speciális eljárási szabályokat ír elő a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértése esetén lefolytatott eljárásra, melyet a 
fentiekben ismertetett 181. § (2) és (3) bekezdése határoz meg.  
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tényállást tárta fel, és azt az 
alábbiak szerint értékelte. 
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, különös tekintettel a Kérelmező 
által megküldött, a Médiaszolgáltatónak fax útján eljuttatott kifogás, valamint a benyújtott 
kérelem tartalmára - a Médiaszolgáltató álláspontjával összhangban – megállapította, hogy a 
kiegyensúlyozottsági kérelem elutasításának van helye azon az alapon, hogy sem a 
Médiaszolgáltatónak eljuttatott kifogás, sem a Médiatanácsnak megküldött kérelem nem 
tartalmazta a Kérelmező által hiányolt álláspontot, így nem felelt meg az Mttv. 181. § (2) 
bekezdésében rögzített alaki és tartalmi követelményeknek. 
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Az Mttv. 181. § (2) bekezdésének második mondata egyértelműen rögzíti, hogy a Kérelmezőnek a 
Médiaszolgáltatónak eljuttatott kifogásban meg kell jelölnie azt az álláspontot, melynek 
megjelenítését, bemutatását kéri a Médiaszolgáltatótól a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának 
megteremtése érdekében. Ennek hiányában a Médiaszolgáltatónak nincsen lehetősége dönteni 
arról, hogy helyt ad-e a Kérelmező kifogásának, avagy sem. 
 
A Médiatanács a fentiek alapján a Médiaszolgáltató nyilatkozatában szereplő további indokolást, 
valamint a műsorszám tartalmának részletes ismertetését jelen határozatában nem szerepelteti. 
 
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. 
 
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, 2013. június 26. 

 
A Médiatanács nevében: 

 
dr. Auer János  

a soros elnöki tisztséget ellátó tag 
 

Dr. Koltay András  
hitelesítő tag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 1. Személyes adat  
 


