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AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 
 
 

633/2010. (IV.7.)sz.  
 
 

HATÁROZATA 
 
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 112. §-ában biztosított 
jogkörében az Echo Hungária TV Zrt.  (Echo Tv, 1145 Budapest, Törökőr u. 78.) 
műsorszolgáltatóval (a továbbiakban: műsorszolgáltató) szemben meghozta az alábbi 
 
 

h a t á r o z a t o t. 
 
 
A Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató a 2010. január 4-én 21 óra 30 perctől 
sugárzott „Világpanoráma” című műsorszámmal megsértette az Rttv. 3. § (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezést. A törvénysértés miatt a Testület az Rttv. 112. § (1) bekezdésének c) 
pontja alapján  
 

120 percre felfüggeszti a műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogosultságának 
gyakorlását, melyet a műsorszolgáltató a határozat kézhezvételét követő második napon 

20 óra 30 perctől 22 óra 30 percig köteles végrehajtani. 
 
 
A műsorszolgáltató a műsorszolgáltatási jogosultságának felfüggesztése előtt köteles 
tájékoztatni a nézőket arról, hogy a műsorszolgáltatás nem műszaki hiba miatt szünetel. 
Köteles továbbá a felfüggesztés idejére a következő feliratot közzétenni: 
 
 
„Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) határozata értelmében az 
Echo Hungária Televízió Zrt. műsorszolgáltató, az általa üzemeltett Echo TV csatornán 2010. 
január 4-én 21 óra 30 perctől sugárzott Világpanoráma című műsorszámmal megsértette a 
rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésének rendelkezését 
azzal, hogy műsorszolgáltatása egyes szomszédos nemzetek, magyarországi nemzeti 
kisebbségek, valamint a zsidóság elleni gyűlölet keltésére alkalmas volt. E törvénysértés miatt 
az ORTT a mai napon 20 óra 30 perctől 22 óra 30 percig felfüggesztette az Echo Hungária 
Televízió Zrt. műsorszolgáltatási jogosultságának gyakorlását. A felfüggesztés időtartamának 
lejárta után folytatjuk műsorunkat.” 
 
 
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. 
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Indokolás 
 
 

A Testület az Rttv. 41. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján hatósági 
ellenőrzés keretében vizsgálta az Echo TV által 2010. január 4-én 21 óra 30 perctől sugárzott 
Világpanoráma című műsorszámot. 
 
 A vizsgálat alkotmányos jogi alapjai: 
 
Az Alkotmány 61. §-a deklarálja a véleménynyilvánítás szabadságát: 
 „(1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, 
továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. 
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.” 
 
A szabad véleménynyilvánításhoz való jog, mint a kommunikációs alapjogok ún. anyajoga 
szinte korlátozhatatlan, kitüntetett szerepe miatt kevés joggal szemben kell csak engednie. 
 
Az Rttv. 3. § (1) bekezdése az Alkotmánnyal összhangban alapelvi szinten rögzíti a 
műsorszolgáltatás szabadságát: „A Magyar Köztársaságban a műsorszolgáltatás - e törvény 
keretei között - szabadon gyakorolható, az információk és a vélemények műsorszolgáltatás 
útján szabadon továbbíthatók, a nyilvános vételre szánt magyarországi és külföldi műsorok 
szabadon vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a 
műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik.” 
 
A fenti rendelkezések alapján megállapítható, hogy az Rttv. 3. § (1) bekezdése az Alkotmány 
61. §-ával összhangban elsőként a műsorszolgáltatás – törvényi keretek közötti – szabadságát, 
az információk és a vélemények továbbításának szabadságát rögzíti. 
A műsorszolgáltatás szabadságának előírását követően ugyanakkor az Rttv. alapelvi szinten 
szabályozza azokat a követelményeket is, amelyek a műsorszolgáltatás gyakorlásának – 
ugyancsak alkotmányos jelentőségű – korlátját jelentik. E rendelkezések közé tartozik az Rttv. 
3. § (2) bekezdése is, amely tehát a műsorszolgáltatás szabadságának, ezen keresztül pedig a 
véleménynyilvánítás szabadságának médiajogi határát jelöli ki oly módon, hogy a benne 
foglalt követelményeknek a műsorszolgáltató tevékenysége során mindvégig teljesülniük kell. 
 
Az Rttv. 3. § (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 
„A műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, 
tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, 
népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy 
vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.” 
 
A 36/1994. (VI. 24.) számú AB határozat rögzíti ugyan, hogy a társadalomban megjelenő 
véleményeknek – adott esetben a szélsőséges véleményeknek – is teret kell engedni a 
véleménynyilvánítás szabadságának jegyében, hisz ezek is valós, létező álláspontok. A 
megjelenés egyben módot adhat arra is, hogy ezek ellen még hatékonyabban lehessen 
fellépni, és adott esetben tőlük elhatárolódni. 
Mindazonáltal a törvény szövege egyértelmű, azaz kifejezetten tartalmazza az alkotmányos 
rend tiszteletben tartása, az emberi jogok védelme mellett azt a kitételt is, hogy 
műsorszolgáltatásban megjelenő tartalmak nem lehetnek alkalmasak a személyek, nemek, 
népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház 
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vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. A fenti esetekben ugyanis megállapítható az 
Rttv. 3. § (2) bekezdésének sérelme. 
 
Az Alkotmánybíróság 1006/B/2001. számú határozatában kifejtette azt, miszerint „az 
Alkotmánybíróság az alapvető jogok korlátozásának vizsgálatánál - figyelemmel az 
Alkotmány 7. § (1) bekezdésére - meghatározó jelentőségűnek tekinti azokat a nemzetközi 
kötelezettségeket, amelyeket Magyarország nemzetközi egyezményekben vállalt [23/1990. (X. 
31.) AB határozat, ABH 1990, 88, 93.]. A rasszizmust, a gyűlöletkeltést (gyűlöletbeszédet), a 
kirekesztést és a személyekkel, valamint az egyes társadalmi csoportokkal szembeni 
diszkriminációt - és az arra való felhívást - számos nemzetközi dokumentum ítéli el. 
Nemzetközi dokumentumok azt is rögzítik, hogy az államoknak hatékony intézkedéseket kell 
tenniük a jogsértések megakadályozására, illetve kifejezetten kimondják azt is, hogy a 
személyek jogai - így adott esetben a véleménynyilvánítási szabadság is - mások jogainak, 
szabadságainak, becsületének a védelmében bizonyos korlátozásoknak vethetők alá.” 
 
Az Alkotmánybíróság fenti határozatában az Rttv. 3. § (2) bekezdése kapcsán rámutatott arra, 
hogy „a gyűlöletkeltésnek – vagyis a gyűlöletre uszításnak – még a büntetőjogi eszközökkel 
történő korlátozása sem minősül a véleménynyilvánítás szabadsága szükségtelen és 
aránytalan korlátozásának. (…) A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben a végső eszköz. 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben valamely, társadalmilag káros magatartás – jelen esetben a 
gyűlöletre uszítás, gyűlöletkeltés – vonatkozásában a büntetőjogi felelősség sem eltúlzott, nem 
alkotmányellenes, úgy az adott magatartásra vonatkozó, esetlegesen más jogágakban 
megfogalmazott enyhébb tilalmak sem lehetnek azok.”  
Az Alkotmánybíróság többször kifejtette, hogy a büntetőjoginál enyhébb, így például vagyoni 
szankciók alkalmazhatóságának mércéi alkotmányosan eltérhetnek a büntetőjog eszközeinek 
határt szabó, igen szigorú alapjog-korlátozási követelményektől. Ide kell sorolnunk a 
médiajog közigazgatási jogkörben alkalmazott joghátrányait is. Ez felel meg egyébként is a 
jogrendszer belső logikájának a büntetőjogilag nem értékelt, de jogsértő magatartások esetén.  
 
Az Alkotmánybíróság álláspontja mindezekből következően az, hogy a Médiatörvénynek a 
gyűlöletkeltés tilalmára vonatkozó rendelkezése nem minősül a véleménynyilvánítási és a 
sajtószabadság alkotmányellenes korlátozásának. Az Alkotmánybíróság hivatkozott 
határozatában leszögezte, hogy az Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak a 
véleménynyilvánítás, illetve a sajtószabadságának egyik alkotmányos korlátozását jelenti. 
 
A fentiek értelmében tehát az Rttv. 3. § (2) bekezdésének gyűlöletkeltést tilalmazó fordulata 
is azok közé a törvényi előírások közé illeszkedik, amelyekkel a jogalkotó az emberi 
méltóságnak és az Alkotmánybíróság gyakorlatában abból levezetett „közösségek 
méltóságának” védelmét teremti meg. Az emberi méltóság és a „közösségek méltósága” pedig 
az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a véleménynyilvánítás szabadságának 
alkotmányos korlátját jelenthetik. 
 
Az Rttv. 3. § (2) bekezdését érintő jelen ügy kapcsán is hangsúlyozza a Testület, hogy az 
idézett alkotmánybírósági határozat az Rttv. 3. § (3) bekezdését annak ellenére 
alkotmányosnak találta, hogy az "a gyűlöletre uszítás szintjét el nem érő" vélemények közlése 
esetén is médiajogi szankciókat helyez kilátásba. Indoklása szerint a médiajogi rendelkezés 
"az Alkotmány értékrendjével összeegyeztethető, továbbá mások jogainak, a közösségek 
méltóságának a védelme érdekében szükségesnek tekinthető". Ezért nem találta aggályosnak 
az Rttv. 3. § (2) bekezdése "alkalmas" kifejezését sem, ami a büntetőjogi "uszítás" 
kifejezéssel leírt magatartásnál kétségkívül tágabb tényállásokat foglal magában. Ezek alapján 
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megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság a közigazgatási hatáskörben alkalmazott 
médiajogi beavatkozás lehetőségét a büntetőjogi szankciónál alacsonyabb mérce esetén is 
alkotmányosan elfogadhatónak tartja. 
 
A Testület megjegyzi továbbá, hogy az Rttv. 3. § (2) bekezdése szóban forgó tilalmának 
alkalmazhatóságát a Legfelsőbb Bíróság is akként értelmezte, hogy arra a büntetőjogi 
tilalomnál szélesebb körben nyílik lehetőség: „A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint nincs 
jogszabályi alapja azon felperesi érvelésnek, hogy az Rttv. 3. § (2) bekezdésének megsértését 
csak kirívó és ellenséges érzelmek felkorbácsolására alkalmas tényállás alapján lehetne 
megállapítani. Ez a túlzó, felfokozó értelmezés sem a jogszabályhely megfogalmazásából, sem 
a törvény egyéb rendelkezéseinek értelmezéséből nem vezethető le.” (BH2006.270)  
 
Az alkotmánybírósági és legfelsőbb bírósági gyakorlat alapján a Testület azt az értelmezést 
követi, amely szerint az Rttv. 3. § (2) bekezdése médiajogi szankció kiszabását akkor is 
lehetővé teszi, ha a vizsgált magatartás egyébként a közösség elleni izgatás büntetőjogi 
tényállását nem meríti ki. 
 
A hatósági ellenőrzés megállapításai:  
 
A vizsgált műsorszám egyetlen rendkívül hosszú szerkesztői jegyzet volt, amelyet időnként 
archív felvételek, képek bejátszása színesített. A jegyzetben a műsorvezető, Szaniszló Ferenc 
egy kiterjedt magyarellenes összeesküvést vázolt fel részben egyértelmű kijelentésekkel, 
részben kódolt, de könnyen dekódolható utalásokkal, továbbá teljesen homályos célzásokkal 
operálva.  
Magyarországot és a magyarságot – Szaniszló interpretációja szerint „Isten kiválasztott népét” 
– a szűkebb és tágabb környezetében élő népek és államok, a szövetséges nagyhatalmak, 
valamint a belső ellenség folyamatosan támadja, elárulja és a vesztére tör. A jegyzetben ezen 
kívül hangsúlyos elemként jelent meg az EU- és NATO-ellenesség, az idegenellenesség, az 
etnocentrikus nacionalista ideológia, illetve elhangzottak burkolt antiszemita utalások is.  
A műsorszám legproblémásabb részei alkalmasak voltak egyes, Magyarország 
szomszédságában élő népek, illetve hazai nemzeti kisebbségek megsértésére, elítélésére. A 
jegyzetben valótlan állítások is elhangzottak („a legliberálisabb demokráciákban vízumot, 
beutazási engedélyt, repülőgépjegyet csak az kaphat, válthat, aki megfelel a legszigorúbb, 
akár biológiai, faji előírásoknak…”). A műsorszám által közvetített értékrendet jól jellemzi, 
hogy míg a jogállami demokráciák és az euro-atlanti integráció kizárólag negatív, az erőteljes 
demokráciadeficittel küzdő Oroszország és az állampárti - diktatórikus berendezkedésű - Kína 
kifejezetten pozitív színben jelentek meg.  
 
A műsorszám részletes leírása 
 
A műsorvezető bevezetésként a rendszerváltástól napjainkig ívelő időszakról elmondta: 
„Tekintsük úgy az elmúlt húsz évet, hogy tettünk egy kitérőt, pontosabban görögtünk lefelé 
egy lejtős zsákutcában (…) egy nemzet kidobott két évtizedet a semmire, pontosabban a saját 
maga vesztére. ” (21:29:35) A fentiekkel elvetette, hogy az alkotmányos jogállam, a többpárti 
demokrácia és a piacgazdaság kiépülése, valamint az euro-atlanti integrációhoz való 
csatlakozás bármilyen értéket jelentene, valamint zsákutcaként határozta meg a rendszerváltó 
folyamatot, és a demokrácia intézményrendszerének megteremtését, azaz közvetve 
megkérdőjelezte a Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedésének pozitív voltát. 
 
A következőkben a jegyzet a magyarság mártírszerepét hangoztatva, külső és belső 
ellenségeket vizionált, akiknek elkerülhetetlen büntetést helyezett kilátásba: „… megbűnhődte 
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már e nép a múltat s jövendőt. Igen, mi magyarok megbűnhődtük, de hazai és külső 
ellenségeink még bűnhődésre várnak, büntetésre, amely nem marad el. Senki nem 
merészelheti büntetlenül bántani a magyart.” Eközben a 2006-ban a szlovákiai Nyitrán 
megvert Malina Hedvig sérüléseiről készült képeket mutattak be. 
 
Ezután logikailag a bevezető gondolatokhoz kapcsolódva elhangzott, hogy „a magyarság 
ismét rossz oldalra sodródott. (…) nem szabad akaratunkból kerültünk megint, mint annyiszor 
(…) rossz oldalra. 1989-90-ben annyi történt csupán, hogy gazdát cserélt az ország. Az egyik 
kivonult, a másik bevonult. Az ideiglenesen itt állomásozó (…) szovjet déli hadsereg-csoportot 
örök lakóparkot építő liberális és demokrata déli hadsereg-csoport váltotta föl.” A fentiek 
egyrészt megerősítették azt a szerkesztői üzenetet, hogy a jelenlegi alkotmányos 
berendezkedésünk valójában semmilyen pozitívumot nem hordoz a rendszerváltást megelőző 
állampárti diktatúra viszonyaihoz képest. Másrészt egy, a szovjet megszálláshoz mérhető 
újabb megszállást vizionált. A Magyarországot megszálló „örök lakóparkot építő liberális és 
demokrata déli hadsereg-csoport” kifejezés egyértelmű utalás a kortárs hazai antiszemita 
publicisztikában megjelenő vádra, miszerint a rendszerváltást követően tömeges bevándorlás 
folyik Izraelből Magyarországra, és a „zsidó tőkéből” épülő lakóparkok nagyrészt a 
betelepülő zsidók számára épülnek, akik megszállóként átveszik az ország irányítását. A 
koncepció a klasszikus (19. századi) antiszemita alaptoposz modernizált változata, miszerint 
„a zsidók”, másként az „új honfoglalók” megszállják Magyarországot, és az őshonos 
magyarságot másodrendű pozícióba taszítják.  
 
A következőkben a műsorvezető az euro-atlanti integráció szervezeteit támadta, amelyeket a 
20. század elején megalakult, és a központi hatalmakkal – ezek részeként a korabeli magyar 
állammal – szemben álló szövetség, az antant reinkarnációjaként interpretált. Ezek szerint az 
EU és a NATO Magyarország ellenségei, valamint magyarellenes pánszláv és román érdekek 
támogatói: „Az EU és a NATO a száz év előtti antant euro-atlanti, euro-antanti 
reinkarnációja, vagyis ellenségeinkké, akik szétszabdalták a magyarságot Trianonban. Az 
euro-antant pedig pánszláv- és románpárti szövetség, amelynek időközben mi is tagjává 
esedeztünk.”  
A jegyzetben elhangzott, hogy az Európai Unióba történő belépéssel „életünk rosszabbodott, 
szövetségeseink magyarellenessége hatványozódott. Még a nyomorult Ukrajna is 
magyarellenes nyelvtörvényre vetemedett.” A szövegben használt, keleti szomszédunkat leíró 
jelzős szerkezet („nyomorult Ukrajna”) kifejezetten sértő lehetett az ukrán állam polgáraira, 
valamint a magyarországi ukrán kisebbségre nézve.  
A műsorvezető a folytatásban a magyar-ellenesség vádját az egész EU-ra kiterjesztette, 
emellett rágalmazással vádolta meg „a liberálisokat Svédországtól Belgiumig” anélkül, hogy 
konkrétan kifejtette volna, kiket takar a „liberális” kifejezés. Erre csak homályos utalás történt 
azzal, hogy a műsorvezető által magyarellenes liberálisként azonosítottak (nem tudni, 
személyekről vagy intézményekről, esetleg államokról volt-e szó) „antiszemétnek,” 
antiszemitának, rasszistának bélyegzik a magyarokat: „A magyar üldözés, a magyar verés 
sporttá vált az Európai Unióban, és amint a magyar védekezni próbál, rögtön antiszemétnek, 
bocsánat antiszemitának, fasisztának, nácinak, rasszistának bélyegzik a magyarságot 
liberálisok Svédországtól Belgiumig. Vagy levelet írnak, mint a budapesti euro-antanti 
nagykövetek a melegek napjára, meg a beruházásaik védelmére, meg a bulvár védelmére. A 
magyarellenes levélírók egyébiránt a szövetségeseink: az USA, Belgium, Franciaország, 
Hollandia, Japán, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Svájc. Illetve meleg-ügyekben a 
Benes-dekrétum párti Csehország és a szintén pánszláv Szlovénia. (…) Megjegyzem, az 
oroszok (…) nem csatlakoztak az újabb imperialista diktátumhoz.” 
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A „zsidókra” vonatkozó előző célzást a műsorvezető megismételte, kiegészítve egy didaktikus 
félmondattal: „És ha elégedetlenkedünk, fú ezek az antiszemét, bocsánat antiszemita – miért 
a szemét jut eszembe mindig, nem is értem – (…) magyarok. Üldözik a zsidókat, üldözik a 
cigányokat…”, majd újra elhangzott, hogy az „euro-antant ez a javából, magyarellenes 
szövetkezet”, amely nem támogatja a vajdasági magyarok autonómiáját: „Ugye, mi a NATO 
tagjaként kibombáztuk a függetlenséget a szerbiai albánoknak. De a NATO és az EU cserébe 
még arról sem akar hallani, hogy a szerbiai magyarok nemhogy függetlenséget, de legalább 
formális autonómiát kapjanak. Antant-módra tehát nem velünk, a szövetségesekkel 
szolidárisak, hanem az elvben ellenséges, megbombázott, de egykor kisantant Szerbiával, mint 
Szlovákia és Románia esetében.” 
 
Ezután a műsorvezető nehezményezte, hogy Magyarország a NATO tagjaként részt vesz a 
szövetség globális szerepvállalásaiban, ahelyett, hogy érdekeinknek megfelelően, a valódi 
bajok helyszínére, Szlovákia területére küldenénk magyar katonákat. Ennek kifejezésére azt a 
módszert használta, hogy az előzőekben megfogalmazott véleményével ellentétes kijelentést 
tett, ironikus hangsúllyal: „Nosza, küldjünk még magyar katonákat Iránba is! Ne 
Dunaszerdahelyre, ne Komáromba, Teheránba és Kabulba. A fő, hogy minél messzebb, mert 
itthon a baj, a Kárpát-medencében.” Annak kifejtése, hogy mit keresnének magyar katonák a 
szomszédos ország magyarlakta területein, természetesen elmaradt, illetve megmaradt a 
homályos célzás szintjén. 
 
Ezután a jegyzet áttért a szomszédos és egyéb európai nemzetek értékelésére. Felütésként 
elhangzott, hogy szomszédaink „hazánk területén élnek, antant segédlettel.” Az utóbbi 
mondat megkérdőjelezte a szomszédos államok területi integritását, így sérthette az azokat 
alkotó többségi nemzeteket. Az egyes államokkal és nemzetekkel foglalkozó kijelentések 
esetenként szintén sértők voltak az érintett közösségekre nézve.  
 
Szlovákiával kapcsolatban elhangzott, hogy „még a cseheknek sem kellett. (…) a csehek is 
szégyellik a rokonságot.” Majd a szlovák identitást sértő állítás következett, miszerint „a 
másik baja a szlovák öntudatnak (…) mi az, hogy szlovák történelem? Frappáns sms-
üzenetben bőven elfér. (…) mi magyarok maradtunk. Ők meg szlovákok, vagy szlovének, vagy 
szlavónok, vagy pánszlávok?” Az utóbbi mondat még az önálló szlovák entitás létét is 
megkérdőjelezte, így egyaránt sértette a szlovák nemzetet és a magyarországi szlovák 
kisebbséget. A fentiek hangulati aláfestéseként a feldarabolt Nagy-Magyarországról mutattak 
képet.  
 
Románia kapcsán a műsorvezető kijelentette: „Sosem leszünk barátok.” Ezt azzal 
magyarázta, hogy „eloroztak többet, mint amennyi mai országunk (…) Aki meglopja 
szomszédját, ne tartson igényt a kifosztott áldozat barátságára.” Románokat sértő utalás 
hangzott el a későbbi, osztrákokat kritizáló részben is, amelyben az Ausztriában megélhetést 
kereső különböző etnikumok felsorolásánál a románok lopásra való hajlamára célzott: „a 
magyar gyógyítja, ha meg nem vágja a román gyerek egy százeurósra.” 
 
A horvátokat és az osztrákokat viszonylag enyhe kritikák érték. Előbbiekkel kapcsolatban 
annyi hangzott el, hogy: „csak akkor szeretnek minket, ha bajban vannak”, Ausztriáról pedig 
a műsorvezető elmondta, „már visszasírja a vasfüggönyt, amely föltartóztatta a barbár keleti 
hordákat. Bár (…) ugye jól jönnek a vandálok, és képesek olyan munkára is, ami osztráknak 
derogál. (…) és az osztráknak, németnek egyre többféle munka derogál, egyre több pénzért.” 
 
Ukrajnát értékelve a műsorvezető magyarellenességgel vádolta meg az ukrán államot: 
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 „… narancsos forradalmárai belénk rúgták az utolsót, magyarellenes nyelvtörvényükkel. (…) 
mi lapítottunk, sőt, egy magyar állampolgárságú liberális képviselő a magyar parlamentben 
az ukrán nacionalisták mellett tört lándzsát (…) érthető okokból, hiszen az ukrán 
nacionalisták oroszellenesek, márpedig Oroszország az egyetlen európai nagyhatalom, amely 
fenéken billentette a liberálisokat, az idegenszívűeket, és Kínával elindult egy olyan úton, 
amelynek vége az új világrend. Ez az új világrend pedig olyan messze van Washingtontól, 
mint Makótól Jeruzsálem és New Yorktól Tel Aviv, vagyis közelebb, mint gondolnók.” Az 
Ukrajnával kapcsolatos megállapítások elsősorban nem a keleti szomszédunkról szóltak. 
Sokkal inkább alkalomként szolgáltak arra, hogy a műsorvezető pozitív példaként tüntesse fel 
a jogállamiság és a polgári demokrácia ideáltipikus formájától távol álló Oroszországot és a 
diktatórikus államberendezkedésű Kínát, valamint helyeslését fejezze ki a „liberális 
idegenszívűek”, tevékenységének korlátozása miatt. A Szaniszló Ferenc által használt 
„idegenszívű” kifejezés a mai magyar publicisztikában és közbeszédben a nemzeti érdekekkel 
és érzésekkel szembenálló zsidót eufemisztikusan jelölő kódszó, amely a médiafogyasztó 
számára a homályos megfogalmazás ellenére világossá teszi, hogy kikről van szó. Ennek 
megerősítéseként utalt a műsorvezető a szintén az antiszemita publicisztikát idéző New York-
Tel Aviv tengelyre is. 
 
Magyarország közvetlen szomszédain túl, más európai államokkal is foglalkozott a műsor. 
Németországgal kapcsolatban pozitív kicsengéssel hangzott el, hogy egykor szövetségesünk 
volt, és „idén lesz hét évtizede a II. bécsi döntésnek, amidőn Adolf Hitler német kancellár és 
Benito Mussolini olasz kormányfő támogatásával visszakaptuk Észak-Erdélyt.” A mai 
demokratikus Németországot viszont erős kritikák, esetenként súlyos vádak érték. Elhangzott, 
hogy „Németország ma már amerikanizált, irántunk közömbös (…) maradjunk annyiban, 
hogy a német kereszténydemokraták demokraták, talán. (…) a németek (…) Wehrmacht 
módra dicsőségesen háborúznak Afganisztánban, Hitler nem is álmodhatott ilyen távoli 
frontokról, és kitűnően gyilkolják a polgári lakosságot, Wehrmacht módra, mint tették 
szeptemberben, igaz, beugratva az amerikaiakat, mert azokkal bombáztattak le egy csomó 
szerencsétlen afgán civilt. Még Hitler is nagyot nevetett volna ezen.” A NATO- és EU-tag 
Németország hadseregének afganisztáni szerepvállalását a náci állam haderejének második 
világháborús tevékenységével azonosítani, amellett, hogy megalapozatlan és ahistorikus, 
rendkívül sértő a német államra és a hadseregére nézve.  
 
A műsor foglalkozott a lengyelekkel is, a lengyelek ürügyén újra antiszemita utalásokat tett: 
„a lengyeleket már nem érdekeljük (…) Mi a lengyelekkel annyira összenőttünk, hogy Simon 
Peresz izraeli elnök együtt emlegetett minket, mint két olyan országot, amelyet Izrael 
fölvásárol-hat-na. Nana. Ez már gáz. Nem Cyklon B, csak szlovák földgáz.” A Magyarország 
izraeliek által való felvásárlására történő hivatkozás tovább erősítette a jegyzetben korábban 
már megfogalmazott antiszemita képzelgést hazánk zsidó megszállásáról. A műsorszám így 
alkalmas lehetett a zsidókkal szembeni gyűlölet keltésére. Az Auschwitz-Birkenauban és más 
náci megsemmisítő táborokban a holokauszt idején az európai zsidóság kiirtására használt 
Cyklon B-gáz emlegetése a Magyarország felvásárlásával vádolt zsidókat emlegető 
szövegkörnyezetben amellett, hogy ízléstelen volt, sértette a holokauszt túlélőit, illetve az 
egykori áldozatok hozzátartozóit, vagyis gyakorlatilag a magyar zsidóság egészét.  
 
A műsorszám Magyarország szomszédainak és szövetségeseinek, külső és belső 
ellenségeinek bemutatását az alábbi összefoglalással zárta: „A magyarellenesség tartja 
bennük a gonosz lelket. Ez az összekötő erő. Nekünk kell szétroppantani és lerombolni a 
hazugság és aljasság körénk vont falát. És egyúttal itthon rendet tenni, hogy eltűnjenek a 
magyarság pénzén, vérén és verejtékén magyart gyalázó, idegen érdekeket szolgáló itthoni 
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cinkosok, kisantant-bérencek. Nyitva a határ, még a lopott szajrét is elvihetik. Még. Bár 
utolérjük őket a világ végén is. Vagy ha nem mi, akkor más. A magyarság 21. századi 
megmaradásának ez is feltétele.” 
 
A fenti kijelentések alkalmasak voltak a gyűlöletkeltésre, hiszen a műsorvezető gonosz lelkű 
magyarellenes szövetségként határozta meg a korábban felsorolt európai nemzeteket, 
valamint magyart gyalázó kisantant-bérencként írta le a (korábban körülírt) belső ellenséget, 
akit felszólított az ország elhagyására, majd meg is fenyegetett. 
Ezután a magyarsághoz való tartozás sajátos kritériumait határozta meg a műsorvezető. 
Elmondta, hogy „Isten választott népéhez az tartozhat, aki vállalja magyarságát, aki színt 
vall, és aki nem csak üzletet lát ebben. A magyarok istene eleget büntette választott népét, 
amiért engedetlen, hiszékeny, naiv és mindenkit, még aljas, a vendégszeretettel is visszaélő 
ellenségeit is befogadta. Hát ennek a hiszékenységnek vége. (…) a nemzet védelme is 
antiterrorista biztonsági intézkedéseket követel (…) a magyar nemzet része is csak olyan 
lehet, aki a nemzetvédelmi előírásoknak eleget tesz.” Hogy melyek ezek az előírások, arra a 
műsorszám nem tért ki. Ugyanakkor a műsor végén visszautalt a korábban már kárhoztatott 
idegenekre, akik a víziója szerint meg akarják szerezni Magyarországot, és akik nélkül a 
Kárpát-medence paradicsomi állapotokba kerülne. „[a Kárpát-medence] édenkert lesz, ha nem 
engedjük, hogy idegenek üljenek a nyakunkba (…) elvegyék földünket, vizünket, erdőinket, 
maradék hegyeinket, bányáinkat, és kiszorítsanak nagyvárosainkból, a nyomorra, 
munkanélküliségre, a fiatalok elvándorlására és kihalásra, bűnözésre ítélt vidékeinkre, 
kisvárosainkba, falvainkba.” (A szöveg végén a Nagy-Magyarország térkép részeit mutatták.) 
A műsorvezető konkrétan nem nevezte meg, hogy kik a Kárpát-medencét szerinte bitorló és a 
magyarokat jogos tulajdonuktól megfosztó idegenek, de a közel fél órás jegyzet fent 
bemutatott korábbi állításaiból egyértelmű, hogy egyrészt a történelmi Magyarország elcsatolt 
részein elhelyezkedő szomszédos nemzetekről, másrészt a mai magyar állam területén élő 
„idegenszívűekről”, azaz zsidókról és liberálisokról van szó.  
 
Összegzés: 
 
A vizsgált műsorszám arra a műsorvezető által kifejtett összeesküvés-elméletre épült, amely 
szerint van egyfelől „Isten kiválasztott népe”, a magyarság, másfelől a vele szemben álló, 
kifosztására, területének és javainak megszerzésére törekvő szomszédos népek (Magyarország 
névleges szövetségesei, valójában az ellenségei), akiket a magyarellenes törekvéseiben 
támogat az Európai Unió és a NATO. E magyarellenes szövetség része még a magyar állam 
területén élő liberális idegenek és idegenszívűek, akik bevándorlással és az ország 
felvásárlásával készülnek a hatalom valódi birtoklására. Az így felállított koncepciózus 
narratívában szinte mindenki a magyarság ellenségeként tűnt fel. A műsorvezető 
megkérdőjelezte, hogy a rendszerváltással Magyarországon kiépült alkotmányos jogállam, 
többpárti demokrácia, az ehhez kapcsolódó piacgazdaság, valamint az euro-atlanti 
integrációhoz való csatlakozás bármilyen értéket jelentene, mindezt zsákutcaként jellemezte. 
Ezzel közvetve megkérdőjelezte a Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedését. 
Emellett különböző mértékben, de egyértelműen sértette a szomszédos népek és a 
magyarországi nemzeti kisebbségek közül a szlovák, ukrán és román nemzeti csoportokat, 
valamint a magyarországi zsidó közösséget, illetve alkalmas volt a felsorolt kisebbségekkel és 
többségi nemzetekkel szembeni gyűlöletkeltésre. 
 
A fentiek alapján a hatóság az Rttv. 3. § (2) bekezdésének sérelmét valószínűsítette. 
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A műsorszolgáltató nyilatkozata: 
 
A műsorszolgáltató álláspontja szerint jogsértő magatartás gyanúját nem alapozza meg a 
felhívás mellékletében rögzített tényállás, figyelemmel arra, hogy a műsorszámban 
elhangzottak véleménynyilvánításként értékelhetők. 
 
Ezt követően a műsorszolgáltató az Alkotmánybíróság 36/1994. (VI.24.) számú határozatából 
az alábbiakat idézi: 
 
„Az Alkotmány a véleménynyilvánítási szabadság megfogalmazásánál nem tesz kifejezett 
különbséget tényközlés és értékítélet között. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja 
annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy az egyén mások véleményét formálja, meggyőzzön 
másokat saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága ezért általában mindenféle 
közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, 
erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. Önmagában valamely tény közlése is 
véleménynek minősülhet, hiszen magának a közlésnek a körülményei is tükrözhetnek 
véleményt, azaz a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjoga nem korlátozódik csupán az 
értékítéletekre. A véleménynyilvánítási szabadság határainak megvonásánál azonban indokolt 
különbséget tenni értékítélet és tényközlés tekintetében. 
Az értékítélet az egyén személyes véleményére, a véleménynyilvánítási szabadság minden 
esetben kiterjed függetlenül attól, hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen 
vagy észérveken alapul… 
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban fokozott alkotmányos védelmet élveznek az 
olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak hangot 
még akkor is, ha ezek túlzóak és felfokozottak. A demokratikus jogállam állami és 
önkormányzati intézményeinek szabad bírálata, működésük, tevékenységük kritikája – még ha 
az becsületsértő értékítéletek formájában történik is – a társadalom tagjainak, az 
állampolgároknak olyan alapvető alanyi joga, amely a demokrácia lényeges eleme.” 
 
Véleményük szerint az elhangzott jegyzetben foglaltak olyan véleménynyilvánítások, 
amelyek a hazai sajtótermékekben naponta tucatjával fordulnak elő. 
 
Végül a következőket rögzíti: „Szükségesnek tartjuk azonban megjegyezni, hogy megítélésük 
szerint egy hatósági jogkörben keletkezett, a jogalkalmazó hatóság megállapításait 
tartalmazó irat nem tartalmazhat olyan eltúlzott publicisztikai elemeket, amelyet a nekünk 
megküldött „hatósági eljárás megállapításai” megnevezésű, ügyintéző, aláírás és dátum 
nélküli dokumentum tartalmaz. 
Előbbiekre is tekintettel a T. Hatóság álláspontjának teljes körű megértéséhez kérjük, hogy a 
T. ORTT a Műsorfigyelő és Elemző Szolgálat által készített „Vizsgálati jelentést” teljes 
terjedelmében szíveskedjen számunkra másolatban kiadni irat-megismerési jogunk körében.” 
 
A Testület álláspontja: 
 
Az ORTT Irodája levélben értesítette a műsorszolgáltatót arról, hogy a Ket. 68. § (1) 
bekezdése alapján az iratbetekintésre lehetőséget biztosít.  
 
A műsorszolgáltató eljárási kifogásaival kapcsolatban a Testület az alábbiakat rögzíti: 
A Testület eljárása két részből áll: a Monitoring Szolgálat ellenőrző tevékenységéből 
(melynek eredménye a „Vizsgálati jelentés”), ami önmagában nem minősül közigazgatási 
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aktusnak, és a szankció alkalmazására irányuló eljárásból, amelynek során a Testület 
közigazgatási szervként jár el. 
A Testület azzal tesz eleget az eljárási kötelezettségeinek, hogy a Monitoring Szolgálat által 
az ellenőrzés eredményéről készített hatósági ellenőrzés megállapításait (a rendelkezésére álló 
bizonyítékokat) megküldi a műsorszolgáltatónak, egyben felhívja, hogy 8 napon belül az 
ügyben nyilatkozatot tehet, ellenkező esetben a Testület a rendelkezésre álló adatok alapján 
dönt. 
Tekintettel arra, hogy nem minden, a vizsgálati jelentésben jelzett eset miatt kerül sor eljárás 
indítására, a hivatalból induló közigazgatási hatósági eljárás első eljárási cselekménye, vagyis 
az eljárás kezdő időpontja a nyilatkozattételre felhívó, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat 
ismertető („a hatósági ellenőrzés megállapításai” elnevezésű) dokumentum megküldésének 
időpontja (a nyilatkozattételre felhívó levél kelte).  
Mivel ezzel az irattal az ORTT minden, az ügyben addig keletkezett bizonyítékot az ügyfél 
rendelkezésére bocsát, egyben értesíti a nyilatkozattételi lehetőségről, maradéktalanul eleget 
tesz eljárási kötelezettségeinek. Az ügyintézési határidő a Ket. 33. § (5) bekezdés alapján az 
eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik. 
 
Az ügy érdemére vonatkozóan: 
 
A Testület a gyűlöletkeltés tartalmának meghatározásakor a 30/1992. (V. 26.) AB 
határozatban megfogalmazottak közül az alábbiakat tekinti irányadónak:  
„Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság demokratikus jogállam. A 
demokrácia rendkívül összetett fogalom. A vizsgált kérdés szempontjából azonban lényeges, 
hogy tartalmilag jelenti a különbözőséghez való jogot, a kisebbségek védelmét, az erőszakról 
és az erőszakkal fenyegetésről, mint a konfliktusmegoldás eszközeiről való lemondást. A 
gyűlöletkeltés a fenti tartalmi jegyek tagadása, az erőszak érzelmi előkészítése. Visszaélés a 
véleménynyilvánítás szabadságával, az emberek meghatározott csoportjának, egy 
kollektivitásnak olyan intoleráns minősítése, amely nem a demokrácia, hanem a diktatúra 
jellemzője.”  
A gyűlöletkeltés alatt nem valamely kedvezőtlen és sértő vélemény kinyilvánítása, hanem 
olyan megnyilatkozások, „lázongó kifakadások értendők, amelyek alkalmasak arra, hogy az 
emberek nagyobb tömegében a szenvedélyeket oly magas fokra lobbantsák, amelyből 
gyűlölet keletkezvén, a társadalmi rend és béke megzavarására vezethet”. 
 
A Testület álláspontja szerint Szaniszló Ferenc által előadottak alkalmasak voltak egyrészt 
egyes Magyarország szomszédságában élő népek, a hazánkban élő nemzeti kisebbségek, 
továbbá a zsidóság megsértésére, illetve e csoportok iránti gyűlölet keltésére. A műsorvezető 
előadásában szinte mindenkit a magyarság ellenségekét tűntetett fel. A hatósági vizsgálat 
feltárta a gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulásokat, melyek részben egyértelműen, 
részben pedig kódoltan jelentek meg. 
 
A műsorszolgáltató magatartását a műsorvezető megnyilvánulásain keresztül vizsgálhatjuk. 
Jelen műsorszám egy egyszemélyes narráció volt. Így a gyűlöletkeltő, „idegengyűlölő” 
megnyilvánulások kizárólag a műsorvezető szájából hangzottak el, melynek a műsorszám 
teret adott. Szaniszló Ferenc egyszemélyes előadása a Testület véleménye szerint a 
műsorszolgáltató felelősségét felerősíti.  
 
A műsorszolgáltató 36/1994. (VI.24.) számú AB határozatra való hivatkozása, miszerint „az 
Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban fokozott alkotmányos védelmet élveznek az 
olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak hangot 
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még akkor is, ha ezek túlzóak és felfokozottak. A demokratikus jogállam állami és 
önkormányzati intézményeinek szabad bírálata, működésük, tevékenységük kritikája – még ha 
az becsületsértő értékítéletek formájában történik is – a társadalom tagjainak, az 
állampolgároknak olyan alapvető alanyi joga, amely a demokrácia lényeges eleme.”, az 
idézet kiragadott, ám nem a jelen helyzetre vonatkozó felhasználásának tekinthető. Az 
Alkotmánybíróság iménti határozatában ugyanis azt állapította meg, hogy „nem ellentétes az 
Alkotmánnyal a hatóság vagy a hivatalos személy becsületének vagy jó hírnevének 
büntetőjogi védelme. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog által védett, alkotmányosan 
nem büntethető véleménynyilvánítás köre azonban a közhatalmat gyakorló személyekkel, 
valamint a közszereplő politikusokkal kapcsolatos véleménynyilvánítást tekintve tágabb, mint 
más személyeknél.” A kifogásolt műsorban ellenben nem erről van szó, hiszen a gyűlöletkeltő 
megnyilvánulások nemzeti kisebbségek, szomszédos nemzetek és a zsidók ellen irányultak. 
 
A gyűlöletkeltés médiajogi tilalma, a maga jogkövetkezményeivel, a véleménynyilvánítás 
szabadságának olyan határát jelöli ki, amely az egyenlő emberi méltóság alkotmányos 
követelményéből következően minden személlyel összefüggésben - ha nem is azonos 
mértékkel, de - korlátozza a jogszerűnek minősülő megnyilvánulások körét. 
 
Az Alkotmánybíróság az 1006/B/2001. számú határozatában az Rttv. 3. § (3) bekezdés 
kapcsán  rámutatott arra, hogy a Médiatörvény ezen támadott rendelkezése „nem azt jelenti, 
hogy a rádió- és a televízió- műsorokban ne lenne helye vitának, kritikának, ne jelenhetne 
meg a társadalmat jellemző véleménypluralizmus. A rendelkezés célja annak a 
megakadályozása, hogy a rádió és a televízió a sértő, faji alapon elítélő, kirekesztésre, 
diszkriminációra felhívó gyűlölködők „hangerősítője” legyen. [A műsorszolgáltató 
magatartását e körben nem lehet egyedül az alapján megítélni, hogy mely vélemények 
megjelenésére biztosít lehetőséget. Azt kell megvizsgálni, hogy az eset összes körülményei 
alapján alappal feltehető-e, hogy az adott műsor maga jogsértő célra irányult (pl. a műsor 
előkészítése, a vélemény megjelenítésének módja, a riporternek az adott véleménytől való 
esetleges elhatárolódása).” A fentiek természetesen az Rttv. 3. § (2) bekezdése 
vonatkozásában is irányadóak. 
 
A Testület álláspontja szerint az Rttv. 3.§ (2) bekezdésének sérelme megállapítható a 
kifogásolt műsorszám kapcsán, annak gyűlölet keltésére alkalmas jellegét a hatósági 
ellenőrzés alátámasztotta. 
 
A Testület által alkalmazott jogkövetkezmény: 
 
A Testület 2008-ban öt határozatában [865/2008. (V. 22.), 866/2008. (V. 22.), 1949/2009. 
(XI. 5.), 1995/2008. (XI. 12.) és 1996/2008. (XI. 12.) számú ORTT határozatok] 
szankcionálta a műsorszolgáltatót az Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése miatt, amikor is négy alkalommal felhívta a műsorszolgáltatót a sérelmezett 
magatartás megszüntetésére, egy alkalommal pedig pénzbírsággal sújtotta. 
 
A műsorszolgáltató 2009-ben 4 alkalommal sértette meg az Rttv. 3. § (2) bekezdésében 
foglaltakat. (1009/2009. (V.20.), 1010/2009. (V.20.), 2499/2009. (XII. 16.) és 2500/2009. 
(XII.16.) ).Az első három határozatában az Rttv. 112. § (1) bekezdés c) pontja alapján 60 perc 
időtartamra, a 2500/2009. (XII.16.) számú határozatában pedig 90 perc időtartamra 
felfüggesztette a műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogosultságának gyakorlását. 
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A fentiek alapján kijelenthető, hogy a műsorszolgáltató az Rttv. 3. § (2) bekezdésében 
foglaltakat rendszeresen megsérti, ezért a Testület a műsorszolgáltatási jogosultság 
felfüggesztése szankció alkalmazását – az előzményekre tekintettel – indokoltnak tartotta, és a 
műsorszolgáltató jogkövető magatartásának ösztönzése érdekében az eddigieknél hosszabb, 
120 perc időtartamra felfüggesztette a műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogosultságának 
gyakorlását. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Az Rttv. 136. § (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek 
helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv. 136. § (3) bekezdése biztosítja. 
 
 
Budapest, 2010. április 7. 

az Országos Rádió és Televízió Testület 
         nevében 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dr. Timár János 
         az ülést vezető soros elnök 
 
 
 


	A műsorszolgáltató 36/1994. (VI.24.) számú AB határozatra való hivatkozása, miszerint „az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban fokozott alkotmányos védelmet élveznek az olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében...

