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Határozata 
 
 
 

 
Az Országos Rádió és Televízió Testület ( továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény ( továbbiakban: Rttv.) 112.§-ában biztosított 
jogkörében a Magyar Televízió zrt. (1810 Budapest, Szabadság tér 17.) műsorszolgáltatóval 
szemben meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 
 
A Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató m1-es csatornája 2007. január 9. napján 
megsértette az Rttv. 23. § (2) bekezdését. Ezért a Testület az Rttv. 112. § (1) e) pontja és a 
135. § alapján  
 
 

500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint bírságot szab ki a műsorszolgáltatóval szemben. 
 
 
A kiszabott bírságot az ORTT MNB 10032000-01400843-00000000 számú számlájára 8 
napon belül kell megfizetni. 
 

 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és 
végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól 
lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. 

 
 

Indokolás 
 

A Testület a 113/2007. (I. 17.) számú határozatában döntött a Magyar Televízió zrt. 
műsorszolgáltató m1-es csatornáján 2007. január 9-én sugárzott Nap-kelte műsorszám 
Kereszttűz rovatának tartalmi vizsgálatáról.  
 
A Kereszttűz eredetileg olyan alműsorszáma a Nap-keltének, amelyben a műsorvezető 
moderálása mellett két másik – kérdezői szerepükön belül eleve ellenpontot képviselő – 
újságíró faggatja – akár provoklatív módon – a célba vett szereplőt. 
 



A január 9-én közvetített Kereszttűznek két vendége volt, előbb Kóka János gazdasági 
miniszter, majd 7 óra 38 perctől Morvai Krisztina büntetőjogász, aki többek között az október 
23-i eseményeket vizsgáló alternatív bizottság társelnöke, az ELTE Büntetőjogi Tanszékének 
docense. 
 
E műsorszegmens témája Morvai Krisztina Várkonyi Tibor Népszavában megjelent cikkére 
írt válasza volt. Morvai Krisztina saját elmondása szerint nem a fenti téma apropóján, hanem 
az októberi megmozdulásokkal foglalkozó alternatív vizsgálóbizottság társelnökeként érkezett 
a stúdióba, abból a célból, hogy a közszolgálati adón keresztül informálja a nézőket a 
bizottság munkájáról (7:44:13). A beszélgetés során a kommunikátorok ugyan meghallgatták 
a docensnő beszámolóját, ugyanakkor kérdéseikben csak és kizárólag a válaszcikkre 
összpontosítottak, elsősorban a „magunkfajta”, illetve „magukfajta” terminológia 
értelmezésére fókuszáltak, a csoportosítás autentikus interpretációjára kérdeztek rá. 
Pontosabban vélelmezték, hogy a felosztás valójában a zsidók, nem zsidók 
megkülönböztetése, így antiszemita megnyilvánulás. Morvai tagadta a vádakat, és más 
értelmezéssel látta el a kategorizációt (ti. magunkfajta: az ország sorsáért felelősséget vállaló, 
a demokratikus jogállamiságot szívükön viselő állampolgárok, magukfajta: mindezek 
ellentéte). Annak dacára, hogy az interjúalany tagadta a vádakat, a kérdezők nem 
tulajdonítottak jelentősséget válaszainak, és ugyanazokat a megállapításokat hangoztatták, 
továbbra is antiszemitának tekintették a jogásznőt.  
 
Ferenczi: „Ne haragudjon, Ön származás szerint csoportosít…” (7:42:15) 
Morvai: „Abszolút nem származás szerint, mondom, hogy több zsidó ember is magunkfajta 
embernek érzi magát, igen sok cigány ember, semmi köze ennek a származáshoz, önök 
újraírják, újra értelmezik az én levelemet.”(7:42:27) 
Ferenczi: „Bocsásson meg, a rasszista beszéd magja az a származások emlegetésével szokott 
kezdődni, ezt egyébként egy jogvédő kollégája az ön megszólalásaira megállapította, Schiffer 
András.” (7:43:20) 
Morvai: „Szíve joga, Szerkesztő Asszony. Ahogy az elején elmondtam, nem vagyunk 
hajlandóak ebbe a mellékutcába belemenni.” (7:43:34) 
Bánó: „De ez nem mellékutca, ez egy sugárút! Ne haragudjon, hát, amikor azt mondja, hogy 
a magunkfajtának egy hazája van, akkor ezzel arra céloz, hogy a magukfajtának, vagyis 
mondjuk a zsidók még elmehetnek Izraelbe, menjenek oda, csak nem mondja így ki Á/T, ahogy 
én most kimondom.”(7:43:40) 
Morvai: „Hát maga kimondhatja, Szerkesztő Úr? Hát maga milyen alapon zsidózik itt, ne 
haragudjon?” (7:43:56) 
Bánó: „Én nem zsidózom, Ön zsidózott, csak elmondom, a kódolt zsidózását lefordítom 
nyíltra.” (7:43:58) 
Morvai: „Én nem zsidózom, nem, maga elkezdett itt zsidózni, és úgy látszik magának 
megbocsátják, nekem meg nem. De hangsúlyozom, én egy jogász vagyok, én egyetemi docens 
vagyok, az alternatív vizsgálóbizottság tagja vagyok ez egy közszolgálati televízió, amit az 
adófizetők pénzéből tartanak fenn. A nézőknek joguk van tájékozódni arról, hogy ennek az 
alternatív vizsgálóbizottságnak hogy áll a munkája, én elsősorban ezért jöttem ide kora 
reggel, hogyha Önök személyeskedni óhajtanak, akkor ezt beszéljék meg egymás között, 
kérdezzék meg a szerkesztő urat, hogy ő hogy mer zsidózni, és milyen alapon zsidózik, én 
erről nem beszélek. ” (7:44:04) 
Bánó: „De ez nem személyeskedés, már bocsásson meg! De én nem…A zsidózás az, ha valaki 
zsidókra dehonesztáló kijelentéseket tesz, ezt nem én tettem, ön teszi, kódoltan ebben a 
levélben.” (7:44:29) 

 2



Morvai: „Én nem tettem a zsidókra dehonesztáló kijelentéseket. Nem tettem ezt, Szerkesztő 
Úr!” (7:44:40) 
Bánó: „Hát dehogynem.” 
Morvai: „Nem tettem.” 
Bánó: „Akkor mit csinál, akkor mit jelent a magunkfajtának csak egy hazája van, ha nem 
kódolt zsidózás?” 
Morvai: „Azokat az embereket, akik felelősséget éreznek Magyarországért, azért, hogy itt a 
jogállamiság megmaradjon, a demokrácia megmaradjon, akik mindig meggyalázva és 
megalázva érezhetik magukat a Várkonyi-féléktől, a Várkonyi-fajtáktól.”(7:44:58) 
 
A fenti idézetekben jól kitapintható az ellenséges, támadó hangulat, amely a stúdióban 
uralkodott, valamint az a prekoncepció, amely a kérdezőkben élt a meghívott vendéggel 
kapcsolatban.  
 
Különösen problematikusnak a következő kérdések, és a kommunikátorhoz kötődő 
megnyilatkozások tekinthetők: 
 
Bánó András (7:38:28): „December második fele óta tart a polémia a magyar médiában, vagy 
a média egy részében, arról az olvasói levélről, amelyet ön a Népszavának írt Várkonyi 
Tibornak válaszolva Várkonyi Tibor írására, és ennek a passzusa, ennek az egyik passzusa 
körül, amelyik a magukfajták és magunkfajták közötti különbséggel foglalkozik, és különös 
tekintettel annak a mondatnak volt igazán biztosíték-kiverő hatása, amikor azt mondja; hadd 
idézzem pontosan: „A magunkfajtának – írja ön saját magáról – ez az egy hazája van, tudja, 
Kedves Szerkesztő Úr?” És mindenki azt kérdezi, vagy azért csodálkozik, hogy Ön hogy 
mondhatott ilyet, és miért gondolja, hogy a „magukfajtának” meg nem egy hazája van, hanem 
több? 
Bánó András (7:40:54): „De fontos ezt most hangsúlyozni, hogy ők zsidók?” 
Bánó András (7:41:05): „De pont annak van jelentősége, hogy ők bírálják el, nem? Hogy nem 
a Rabbiképző Intézet tiltakozik ez ellen, bár ők is tiltakozhatnának egyébként, nem is értem, 
hogy miért nem tették meg, hanem, hogy pont egy ilyen katolikus, illetve, hogy egy ilyen 
lelkész…” 
Ferenczi Krisztina (7:41:28): „Jó, de bocsásson meg, még mindig nem válaszolt a kérdésre, 
hogy miért gondolja úgy, hogy magukfajták vannak ebben az országban és magunkfajták 
ebben az országban, és aki az önök oldalán áll, annak egy hazája van, erre még mindig nem 
kaptunk választ.”   
Ferenczi Krisztina (7:41:54): „Ez így nem hangzott el soha, ez egy nagyon erős csúsztatás, de 
arra még mindig nem válaszolt, hogy mi jogosítja fel Önt arra, hogy magunkfajtára és 
magukfajtára ossza fel az országot?” 
Ferenczi Krisztina (7:42:15): „Ne haragudjon, Ön származás szerint csoportosít, ugyanis 
itt…Ön írja a következőt: „A MAGUKFAJTÁK pulykamérgűek, Kedves Szerkesztő Úr! Sejtem 
ugyanis, hogy arra az esetre céloz, amikor egy MAGUKFAJTÁT kívántak beültetni a 
helyemre az ENSZ CEDAW Bizottságába, Izrael állammal karöltve, büntetésként azért, mert 
én a palesztin nőkért szót mertem emelni, s büntetésként azért, mert hajdúsámsoni görög 
katolikus pap unokájaként úgy gondoltam, hogy helyem lehet az ENSZ-ben.” Mi köze ennek 
mindehhez?” 
Ferenczi Krisztina (7:43:20): „Bocsásson meg a rasszista beszéd magja az a származások 
emlegetésével szokott kezdődni, ezt egyébként egy jogvédő kollégája az Ön megszólalásaira 
megállapította, Schiffer András.” 
Bánó András (7:43:40): „De ez nem mellékutca, ez egy sugárút! Ne haragudjon, hát, amikor 
azt mondja, hogy a magunkfajtának egy hazája van, akkor ezzel arra céloz, hogy a 
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magukfajtának, vagyis mondjuk a zsidók még elmehetnek Izraelbe, menjenek oda, csak nem 
mondja így ki á/t, ahogy én most kimondom.” 
Bánó András (7:43:58): „Én nem zsidózom, Ön zsidózott, csak elmondom, a kódolt zsidózását 
lefordítom nyíltra.” 
Bánó András (7:44:29): „De ez nem személyeskedés, már bocsásson meg!” 
Bánó András (7:44:29): „De én nem…A zsidózás az, ha valaki zsidókra dehonesztáló 
kijelentéseket tesz, ezt nem én tettem, Ön teszi, kódoltan ebben a levélben.” 
Bánó András (7:44:47): „Akkor mit csinál, akkor mit jelent a magunkfajtának csak egy hazája 
van, ha nem kódolt zsidózás?” 
Ferenczi Krisztina (7:45:08): „De bocsásson meg, mitől gondolja, hogy ez kisajátítható ez a 
felelősség a hazáért és a nemzet szeretete?” 
Bánó András (7:45:46): „Ezeket senki nem támadta…Nem, azokat nevezte, akik kimentek 
„tamtamot” csinálni  Brüsszelbe, és alig voltak magukra kíváncsiak, erről szólt a dolog.” 
Bánó András (7:46:29): „Na, de Önök állítják, hogy itt diktatúra van, és hogy itt rendőrterror 
van.” 
Gréczy Zsolt (7:46:58): „Én csak azt nem értem, hogy ön azt mondja, hogy mostantól önök is 
megszólalnak. Hát 1989-90 óta itt bárki, bármit mondhat, nem tudom, miért érzi ön úgy, hogy 
most egy cezúrához érkeztünk, és végre átlépünk a Rubiconon, és akkor most már 
megszólalhatunk. Az ellenzéki sajtó, a kormánypárti sajtó, rasszista, szélsőséges internetes 
honlapok virágzanak Magyarországon, bármilyen antiszemita, szélsőséges kiadványt 
bármelyik könyves…nem bármelyik, de bizonyos könyvesboltokban megkapható, 
szólásszabadság van ebben az országban, nem tudom, miért érzi úgy…?” 
Gréczy Zsolt (7:47:42): „Meg fogom kérdezni a bizottság munkájáról is, csak azt nem értem, 
hogy miért mondja azt, hogy önök most kvázi a sajtószabadságot védelmezik, mikor senki nem 
tiltotta meg senkinek ebben az országban 1990 óta.” 
Gréczy Zsolt (7:48:02): „A Magyar Köztársaság miniszterelnökétől is követelik, hogy vonja 
meg magától a munkahelyét.” 
Gréczy Zsolt (7:48:31): „Törvénytelen volt-e a tüntetés, vagy nem volt törvénytelen október 
23-án? Ez az első alapkérdés, szerintem, amit tisztázni kell.” 
Gréczy Zsolt (7:48:43): „Én nem arról a tüntetésről beszélek, hanem a Bajcsy-Zsilinszky úton 
garázdálkodókról, vagy a tévé székházat megostromlókról, vagy a Blaha Lujza teret 
szétverőkről, az a tüntetés az bejelentett, hivatalos tüntetés volt-e, vagy sem?” 
Gréczy Zsolt (7:49:22): „Hát láttuk milyen ünnep volt ott, húsz millióba kerül a restauráció, 
húsz millióba kerül a tér rendbehozatala, olyan kellemes ünnep volt.” 
Bánó András (7:49:37): „Az egész magyar nép nem ment oda, kezdjük ott. Nagyon sokan ki 
sem mertek menni, mert azoktól féltek, akik kinn voltak az utcán.”  
Bánó András (7:50:48): „Mit válaszoltak?” 
Gréczy Zsolt (7:50:55): „Sokak szemében nagyon jól döntött, sokan úgy gondolják, hogy 
végre itt volt az ideje, hogy a Kossuth téren végre rend legyen, és nyugdíjasok ülhessenek a 
padon, és nyugodtan beszélgethessenek. Másnak meg ez a véleménye.” 
Gréczy Zsolt (7:51:40): „Hát azért nem tudom, hogy a párizsi rendőrfőkapitánynak milyen 
jogkörei vannak, de meglepne, ha nem hozhatna hasonlókat.” 
Bánó András (7:51:55): „Nem is volt sátorváros, és nem voltak egyéb olyan fegyverek 
ezekben a sátrakban, fejszéktől kezdve vasgolyókon át nem tudom még mikig, amiket aztán 
kiállítottak.” 
Gréczy Zsolt (7:52:05): „Miközben 60 államfő áll a Kossuth téren, tehát azért nem volt 
éppenséggel megnyugtató helyzet.”  
Bánó András (7:52:27): „Hát a tíz millió nem is, csak az a maroknyi csoport, amelyik úgy 
viselkedett, ahogy.” 
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Bánó András (7:53:51): „De mondja, mindehhez, amit most itt mond, valamint a bizottság 
elnökének miért van szüksége ezekre az antiszemita felhangokra, amiket…” 
Bánó András (7:54:06): „Na de milyen hangnemben, milyen kifejezéseket használ!” 
Bánó András (7:54:12): „Mondja, a diákjai mit szólnak ehhez az antiszemita állásponthoz, 
amit Ön képvisel?” 
Gréczy Zsolt (7:54:25): „Hadd tegyem fel még azt a kérdést, hogy mindenki, aki 
elbarikádozza magát, aki napernyőkkel kirakatokat tör be, autókat gyújtott fel, azok mind 
védtelenek, támadók, akik egy rendőrterror áldozatai Magyarországon? Nem látom azt az 
ellenzéki magatartást,…tehát a kormánypártok, vagy a kormányhoz kvázi közelálló újságírók 
mindig megjegyzik, hogy igenis vizsgálja ki a rendőrség, ha mulasztás történt, akkor ítéljék el 
azokat a rendőröket, felelősöket, akiket ez ügyben el kell ítélni. A másik oldalon már egy szót 
nem hallani arról, hogy törvénytelen tüntetés, a rendőrségnek joga van ezt feloszlatni és nem 
hallani a garázda elemekről, tehát mindenki békés áldozat, aki kendővel az arcán köveket 
dobál?” 
Bánó András (7:55:35): „Vagyis akkor Önök szerint bárki, bármit megcsinálhat a hatalommal 
szemben, csak azért, mert a másik oldalon a hatalom van.” 
Gréczy Zsolt (7:55:49): „Akkor ez azt jelenti, hogy a  rendőr nem ember, tehát a rendőrt 
bárki nyugodtan agyon is ütheti…” 
 
Az idézett mondatokból kitűnik, hogy a legtöbb megnyilatkozás a kérdezők részéről állítást 
tartalmazott.  
 
Kétségtelen, hogy Morvai válaszlevelének létezik antiszemita olvasata, hiszen Izrael negatív 
kontextusban történő szerepeltetése, valamint a saját származásának említése, felvetheti a 
vallási, faji alapú képzettársításokat. A moderátornak kötelessége, hogy rákérdezzen 
szándékaira, ugyanakkor az ítélkezés, véleményalkotás, illetve a néző befolyásolása nem 
tartozik a feladatai közé.  
 
Morvai Krisztina szereplése kapcsán érintett témák aktuálpolitikai vonatkozásúak voltak, a 
vitát kiváltó Várkonyi-féle cikk kiváltképpen kurrens politikai kérdésnek számított. 
Álláspontunk szerint a műsorszegmensben tapasztalt kommunikátori praxis aggályosnak 
tekinthető. A legproblematikusabbnak Bánó András kérdezői magatartása számított, 
technikája politikai elfogultságot tükrözött.  
 
Morvai Krisztina a Várkonyi által megfogalmazott kritikáról beszélt, amelyben főként a 
Brüsszelbe látogató delegáció minősítését sérelmezte. Bánó András a fentiekre a 
következőképpen reagált.  
 
Bánó: „Ezeket senki nem támadta…Nem, azokat nevezte, akik kimentek tam-tamot csinálni 
Brüsszelbe, és alig voltak magukra kíváncsiak, erről szólt a dolog.”(7:45:46)  
 
Az idézett mondat a bizottság tevékenységét és ezzel egyes politikai körök szándékait 
minősíti - a műsorvezető magánvéleményét tükrözi. Álláspontunk szerint az a tény is az 
elfogult műsorvezetői praxist mutatja, hogy válaszaitól, magyarázataitól függetlenül 
antiszemitának ítélték vendégüket. A szegmens végkicsengése is e felé mutatott. 
 
Bánó: „De mondja, mindehhez, amit most itt mond, valamint a bizottság elnökének miért van 
szüksége ezekre az antiszemita felhangokra, amiket…” (7:53:51)  
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E kérdésben az antiszemita kijelentések tényként jelennek meg, hasonló vád fogalmazódik 
meg az alábbi megnyilatkozásban is. 
 
Bánó:„Mondja, a diákjai mit szólnak ehhez az antiszemita állásponthoz, amit Ön képvisel?”  
 
A kommunikátorok kérdezési módszere pár perc alatt komoly változáson ment keresztül, 
hiszen a Kereszttűz korábbi vendége, Kóka János még teljesen más elbánásban részesült. A 
gazdasági minisztertől udvarias hangnemben próbáltak meg információt gyűjteni. Morvaival 
ellentétben a miniszterhez intézett kérdésekben kedvező attribúciók is megjelentek.  
 
Bánó: „Ön is azok közé tartozik, akik ezt az egész szituációt bagatellizálják, hogy hát, ez csak 
egy-két napig tart, aztán majd az oroszok úgyis kiegyeznek a beloruszokkal, vagy pedig azért 
Ön komoly politikushoz illően egy kicsit messzebbre tekint?”(7:22:15) 
  
Míg a miniszternél a műsorvezetői kérdések negyede fogalmazott meg állításokat az alanyról, 
addig Morvai Krisztinához intézett kérdések fele minősítette személyét vagy cselekedeteit.  
 
A Testület a Ket. 51. § (1) bekezdésének megfelelően nyilatkozattételre hívta fel a 
műsorszolgáltatót a vélelmezett jogsértésekkel kapcsolatban, azonban a műsorszolgáltató a 
felhívásra nyilatkozatot nem tett.  
 
A Testület megtekintette a kifogásolt műsorrészeket, és a következőket állapította meg: 
 
Az Rttv. 23. § (2) bekezdése szerint: 
 
„A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, 
elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklődésre számot tartó hazai és 
külföldi eseményekről, a vételkörzetében élők életét jelentősen befolyásoló eseményekről, 
összefüggésekről, vitatott kérdésekről, az eseményekről alkotott jellemző véleményekről, az 
eltérő véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik a 137. §-ban nem 
említett közérdekű közlemények nyilvánosságra hozataláról.” 
 
A műsorrész megtekintése után megállapítható, hogy a műsorvezetők riportalanyhoz való 
viszonyulása nem felelt meg a közszolgálati műsorszolgáltatásban előírt elfogulatlanság 
követelményének.  
 
Az MTV Közszolgálati Műsorszolgáltatói Szabályzata III. /1.1 pontjának, amely a riportalany 
jogairól szólva kimondja: „Az interjú készítője megfelelő módon szembesítheti az 
interjúalanyt az övétől eltérő álláspontokkal. Az interjúkészítőnek meg kell őriznie 
elfogulatlanságát, indulatmentességét.” Álláspontunk szerint ugyanezen pont e) bekezdését is 
megsértették, amely szerint „A műsorkészítőnek egyenrangúan kell bánnia a szereplőkkel, 
sem magatartásával, sem stílusával, sem metakommunikációjával vagy egyéb módon nem 
tehet különbséget szereplők között.” Figyelmen kívül hagyták továbbá azt a normát is, amely 
kimondja: „A műsorkészítő pártpolitikai hovatartozásának nem adhat hangot, azt még 
közvetve sem sugallhatja. Saját véleményét nem közölheti a nézők befolyásolására. A 
köztudottan pártokhoz közelálló szervezetek vagy csoportok esetében is ugyanígy kell eljárni.” 
Az említett példák alapján megállapítható, hogy a riporterek praxisa több esetben negligálta a 
műsorszolgáltató belső normáit.  
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A Testület természetesen a műsorszolgáltató fent idézett szabályzatára alapítva nem állapíthat 
meg törvénysértést, és nincs hatásköre a KMSZ esetleges megsértése miatti szankcionálásra. 
 
Mindazonáltal a műsorvezető szerepe, hogy a vitát kérdéseivel elősegítse, illetve semleges 
hallgatóként kiegyensúlyozza a beszélgetést. Jelen beszélgetésben a két kérdező Ferenczi 
Krisztina és Gréczy Zsolt egyazon álláspontot képviselt, sőt hozzájuk csatlakozott a 
műsorszolgáltatót a műsorban megjelenítő, képviselő műsorvezető, Bánó András is. Így a 
műsorszolgáltató törvénysértése nem utolsó sorban az ő magatartásából fakadt: a beszélgetés 
közben Morvai Krisztina nem fejthette ki álláspontját, mert a műsorvezető saját „véleményét” 
hangsúlyozta, és rendszeresen félbeszakította őt. A műsorvezetőnek úgy kell moderálni a 
vitát, hogy a nézők önállóan alakíthassák ki véleményüket a témáról, ez pedig nem jellemezte 
sem a két kérdező, sem a műsorvezető magatartását:  a beszélgetés során több alkalommal is 
félbeszakították Morvai Krisztinát, ezáltal nem engedve, hogy a tényeket és álláspontját 
ismertesse.  
 
A Fővárosi Bíróság 24.K.30839/2005/6. sz. ítéletében kimondta, hogy „…a törvényi tényállás 
– a nyelvtani értelmezés szerint a műsorvezetőket, a hírolvasókat és tudósítókat jelöli meg 
olyanként, mint akik a kötelezettség közvetett alanyai, tehát a törvény általános rendelkezései 
a kötelezettséget a műsorszolgáltató számára adják, a műsorszolgáltató azonban e 
kötelezettségének a megjelölt személyek megfelelő és jogszerű tevékenysége révén tehetnek 
eleget kötelezettségeinek. A bíróság meglátása szerint a megjelölt munkatársak vagylagosan 
kerültek felsorolásra a jogszabályhelyben, tehát műsorvezető avagy hírolvasó avagy 
tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársról emlékezik meg a törvény. E 
munkatársak politikai tájékoztató és hírszolgáltató műsorokban kell, hogy részt vegyenek, 
mert ha ilyen műsorokban vesznek részt rendszeresen, akkor ez akadályozza, hogy a politikai 
hírekhez véleményt, értékelő magyarázatot fűzzenek.” (…) „A teljesség igénye nélkül 
megállapítható tehát, hogy a politikai párttal kapcsolatos események, történések hírnek, 
jellegüknél fogva politikai hírnek minősülnek. A bíróság meglátása és következtetése szerint 
abban az esetben, hogyha egy műsorszámban ilyen hírek elemzése, értékelése folyik, az a 
műsorszám politikai hírekkel kapcsolatos elemző műsornak minősül.”  
 
A bírósági ítélet szerint az említett programtípusban csak abban az esetben jelenhet meg 
legitim formában vélemény vagy állásfoglalás „amennyiben az nem a műsorvezető 
véleményét és elfogultságait mutatja be.” Bánó András kommunikátori magatartása a Testület 
álláspontja szerint teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a fenti normát.  
 
A Testület eddig öt alkalommal szankcionálta a műsorszolgáltatót az Rttv. 23. § megsértése 
miatt.  
 

1301/2002. (IX.2.) 
m1 

2002. ápr. 13. 
 
2002. ápr. 19. 

23.§ (2); 15.§ (1)  
23.§ (2); 15.§ (1), 
4.§ (1) (2) 

 
c) – 30 perc 

172/2007. (I.24.) 2006. október 24. 23.§ (2) a) 

236/2007. (I.31.) 2006. szeptember 29. 23.§ (2) e) 200.000 Ft 

883/2007. (IV. 11.) 2007. január 22. 23. § (2) a) 
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1070/2007. (V. 9.) sz. 

 

2007. január 29.  23. § (2)  e) 500.000 Ft 

 
Figyelembe véve a jelen törvénysértés súlyát, valamint azt a tényt, hogy a négy legutóbbi 
szankció kiszabására az elmúlt egy évben elkövetett törvénysértések miatt került sor (vagyis 
nem évekkel ezelőtt tapasztalta utoljára a Testület a fenti bekezdés megsértését), a Testület 
500.000,- Ft bírságot szabott ki a műsorszolgáltatóval szemben. Ugyan az elkövetett 
jogsértéseket szankcionáló határozatok 2007. január 9-ét követően születtek, azonban az 
abban elkövetett jogsértések már 2006. szeptember, illetve októberiek, így a műsorszolgáltató 
a korábbi, vélhető törvénysértésekről már a nyilatkozattételre történő felhívásban 
értesülhetett.  
 
Az Rttv. 112.§ (1) bekezdése szerint: 
 
„112. § (1) Ha a műsorszolgáltató az e törvényben, illetve a szerzői jogról szóló törvényben, 
valamint a műsorszolgáltatási szerződésben és a rádióengedélyben előírt feltételeket és 
előírásokat nem teljesíti vagy megsérti, illetőleg ha műsorszolgáltatóval a cselekmény 
elkövetésekor munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban lévő 
személy bűnösségét a Btk. 329. §-ában meghatározott bűncselekmény miatt jogerős ítélet 
állapította meg, a Testület 

e) a közszolgálati műsorszolgáltatóval, a bejelentés alapján műsorszolgáltatást végző 
műsorszolgáltatóval szemben, illetve a Panaszbizottság kezdeményezésére bírságot szab ki a 
135. § szerinti összeghatárok között,” 
 
A bírság összegére vonatkozóan az Rttv. kimondja: 
 
„135. § (1) Jogosulatlanul végzett műsorszolgáltatás, illetve az e törvényben előírt bejelentés 
nélkül vagy attól eltérő módon végzett műsorelosztás és műsorszétosztás esetén a felelőssel 
szemben a Testület a jogosulatlanul elért bevétel kétszeresének megfelelő, vagy ha ez nem 
állapítható meg, tízezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki, melyet az 
Alapba kell befizetni.” 
 
Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Az Rttv. 136. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Ket. 109. § (2) bekezdése alapján 
a végzés ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, a végzés felülvizsgálatát a 
bíróságtól lehet kérni. 
 
 
Budapest, 2007. május 30. 
 
 
                Az Országos Rádió és Televízió Testület 
                    nevében 
 
 
 
            Kovács György s.k. 

  elnök  
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	„A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, a vételkörzetében élők életét jelentősen befolyásoló eseményekről, összefüggésekről, vitatott kérdésekről, az eseményekről alkotott jellemző véleményekről, az eltérő véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik a 137. §-ban nem említett közérdekű közlemények nyilvánosságra hozataláról.” 

