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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
MÉDIATANÁCSÁNAK 

 
 

1332/2011. (X. 5.) számú 
 

VÉGZÉSE 
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: másodfokú hatóság) 
Személyes adat a továbbiakban: Kérelmező) által a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a 
továbbiakban: elsőfokú hatóság) 2011. augusztus 29-én kelt, MN/24376-4/2011. számú végzése (a 
továbbiakban: elsőfokú végzés) ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, 
 
és az elsőfokú végzést 
 

helybenhagyja. 
 
E másodfokú végzés a közléssel jogerőssé válik. 
Jelen végzés bírósági felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Fővárosi Bíróságnak 
címzett, az elsőfokú döntést hozó hatóságnál előterjesztett kérelemmel lehet kezdeményezni. A kérelem 
benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A keresetet a bíróság a beérkezést 
követő naptól számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül, nemperes eljárásban bírálja el. A 
keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. 
 
 

Indokolás 
 
A Kérelmező 2011. augusztus 4. napján az elsőfokú hatósághoz érkezett beadványában a Hír Televízió 
Zrt. médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Hír TV csatornáján 2011. július 29-én és 30-án 
sugárzott Híradó című műsorszámban látottakat kifogásolta. Véleménye szerint az adásban személyét 
érintő, értékítéletét negatívan befolyásoló és megalázó valótlan tényállások hangzottak el, amelyeknek 
indokát is adta kérelmében. 
 
Az elsőfokú hatóság a beadványt egyrészt kiegyensúlyozottsági kérelemnek minősítette, amely kapcsán 
megállapította, hogy a Kérelmező nem tartotta meg a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (2) 
bekezdésében előírt határidőt, azaz a kifogása elkésett. A sajtó-helyreigazítási eljárás lefolytatása, 
illetve a jó hírnévhez fűződő jogainak és más alkotmányos jogainak vélelmezett megsértése 
tekintetében pedig arra a megállapításra jutott, hogy nem rendelkezik hatáskörrel, ezért az elsőfokú 
hatóság az elsőfokú végzésben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette 
az eljárást. 
 
A Kérelmező az elsőfokú végzés ellen – a fellebbezés benyújtására vonatkozó törvényes 
határidőn belül – jogorvoslattal élt. A Kérelmező kérelmét a Fővárosi Bírósághoz címezte 
nemperes eljárás lefolytatása iránt, azonban az Mttv. 165. § (1) bekezdés alapján az elsőfokú 
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hatóság hatósági döntése ellen a Médiatanácshoz címzett fellebbezéssel lehet élni. Ezért az 
elsőfokú hatóság a beadványt annak tartalma alapján fellebbezésként értékelte, és felterjesztette 
a Médiatanácshoz, mint másodfokú hatósághoz. 
 
A Kérelmező beadványában leírta, hogy az érintett műsort folyamatosan el lehet érni, ugyanis az egy 
internetes linken továbbra is megtekinthető. Véleménye szerint az Mttv. 181. § (2) bekezdésében 
megfogalmazott utolsó bemutatás még valójában meg sem történt, ezért nem értelmezhető az elsőfokú 
hatóság elkésettségre való hivatkozása. 
 
Másodsorban hivatkozott a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi 
CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 14. § (1) bekezdésében foglaltakra, amely követelmény 
álláspontja szerint a kifogásolt műsorban nem valósult meg, mert abban olyan valótlan tényállítások 
jelentek meg, amelyek alkalmasak voltak emberi méltóságának megsértésére. 
 
A Kérelmező szerint tévedett az elsőfokú hatóság, amikor végzésében azt állapította meg, hogy mivel a 
közösség érdekei nem sérültek, ezért nincsen hatásköre eljárni. A Kérelmező meggyőződése szerint a 
közösség érdeke is sérül, amennyiben a médiatartalom valótlanságot tartalmaz és szándékosan 
becsapja a nézőket oly módon, hogy meg nem történt eseményeket megtörténtként tár a közönség elé, 
és figyelmen kívül hagyja a hiteles tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezést. Ezzel a 
tevékenységgel álláspontja szerint a Médiaszolgáltató megsértette az Smtv. 10. §-ában előírtakat. 
 
A Kérelmező nézete az, hogy nem lehet az Smtv. 16. §-át oly módon értelmezni, hogy kizárólag a 
közösséget ért jogsérelemre vonatkozzon. Előadta, hogy az emberi jogok körét az Alkotmány 
szabályozza, illetve álláspontja szerint az Smtv. 16. §-a, valamint az Alkotmány 59. §-a alapján az 
elsőfokú hatóságnak érdemben kellett volna vizsgálnia a kérelmet, hiszen az alkotmányos rend is sérült 
a Kérelmezőt ért jogsértésen keresztül. 
 
Véleménye szerint tévedett az elsőfokú hatóság, amikor azt állapította meg, hogy nincs hatásköre, 
ugyanis az Mttv. 182. § c) pontja szerint a hatóság felügyeli az Smtv. 13-20. §-ban foglalt követelmények 
betartását. 
 
A Kérelmező kérte az elsőfokú hatóság döntésének hatályon kívül helyezését – ami a Ket. 105. § (1) 
bekezdése alapján fellebbezés esetében a döntés megsemmisítését jelenti –, illetve új eljárás 
lefolytatását. 
 
A másodfokú hatóság a Ket. 104. § (3) bekezdésének megfelelően az elsőfokú eljárást és 
végzést, valamint a beérkezett jogorvoslati kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy az 
elsőfokú hatóság megállapításai helytállóak, döntése és eljárása jogszerű alábbiak miatt. 
 
A Kérelmező azon észrevétele, miszerint a kérelem nem tekinthető elkésettnek, mert a riport a 
www.youtube.com

 

 internetes honlapon a mai napig elérhető, jelen eljárás kapcsán nem tekinthető 
relevánsnak. A Kérelmező kiegyensúlyozottsági kérelmét a Médiaszolgáltató Hír TV elnevezésű, lineáris 
médiaszolgáltatásában 2011. július 29-én és 30-án sugárzott Híradó című műsorszámai kapcsán 
nyújtotta be az elsőfokú hatósághoz. Az Mttv. 181. § (2) bekezdésben foglalt 72 órás határidő kizárólag 
az előbbiekben említett lineáris médiaszolgáltatásban történt közzétételtől, illetve annak utolsó 
ismétlésétől számítandó, azaz nem vehető figyelembe az, hogy ugyanez az összeállítás elérhető 
valamely internetes oldalon is. Továbbá az Smtv. 13. §-a és az Mttv. 12. § (1) bekezdése alapján 
megállapítható, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás törvényi kötelezettsége kizárólag a lineáris 
médiaszolgáltatásokban megvalósuló tájékoztatási tevékenységre vonatkoztatható, a lekérhető 
formában (pl. youtube) közzétett médiaszolgáltatásokra nem. 

A Médiaszolgáltató Hír TV elnevezésű csatornáján 2011. július 29-én és 30-án kerültek adásba a 
kifogással érintett műsorszámok, a Kérelmező augusztus 2-án postára adott levelét pedig a tértivevény 
tanúsága szerint augusztus 3-án vette át a Médiaszolgáltató. Az Mttv. 181. § (2) bekezdésében rögzített 
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72 órás határidőt figyelembe véve ezért a július 29-i műsorszám esetében legkésőbb augusztus 1-jén, 
míg a július 30-i műsorszám tekintetében pedig legkésőbb augusztus 2-án meg kellett volna érkeznie a 
kifogásnak a címzetthez. Miután az elsőfokú hatóság jogszerűen hivatkozott a határidő anyagi jogi 
jellegére, ezért – a fentiekre tekintettel – a kifogás elkésettségének megállapítása is helytálló volt. 
 
A másodfokú hatóság nem ért egyet a Kérelmező azon álláspontjával sem, miszerint a kifogásával 
érintett műsorszámokban sérültek az Smtv. 14. § (1) bekezdésében és a 16. §-ban foglalt 
rendelkezések. Helytállóan állapította meg az elsőfokú hatóság, hogy miután a közérdek sérelme nem 
volt megállapítható a műsorszám vonatkozásában, így médiaigazgatásra vonatkozó szabály 
megsértése nem merült fel. 
 
Az emberi jogok védelme tartózkodásra, azaz a jogsértés elkerülésére kötelez, amely a demokratikus 
nyilvánosság megfelelő működését védi, nem pedig az egyént. A sajtószabadság korlátjaként megjelenő 
szabályok legfőbb indoka ugyanis a közönség érdekeinek védelme. A hatóság a közigazgatási 
eljárásban nem az egyes jogalanyokat ért jogsérelmekről dönt, hanem annak megállapítására jogosult, 
hogy a médiaszolgáltatók tevékenysége, illetve az általuk közzétett műsorok témája, jellege, nézőpontja 
sértette-e az emberi jogokban megjelenő alapvető értékeket (46/2007. (VI. 27.) számú AB határozat). 
 
Ebből következően csak abban az esetben állapítható meg az Smtv. 14. § (1) bekezdésében és 16. §-
ban foglalt rendelkezések sérelme, amennyiben egy műsorszámban megjelent tartalom nemcsak egyéni 
érdekek, hanem a közösség érdekeinek sérelmét is okozza. A kifogással érintett műsorszámban 
elhangzottak – a Kérelmező személyhez fűződő jogainak vélhető sérelmén túl – nem voltak alkalmasak 
az emberi jogok megsértésére. 
 
Tekintettel arra, hogy az előbb kifejtettek alapján a hatóság csak a közérdek sérelmét megvalósító 
esetekben járhat el, szintén helytállóan állapította meg az elsőfokú hatóság, hogy a személyhez fűződő 
jogok megsértése miatti eljárás lefolytatására nem rendelkezik hatáskörrel. 
 
Az Smtv. 10. §-ban foglalt előírás Kérelmező által vélelmezett megsértésével kapcsolatban a másodfokú 
hatóság megállapítja, hogy e törvényi előírás a közönséget megillető tájékoztatási, tájékozódási jogot 
rögzíti, továbbá a médiarendszer egészére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről, mint általános 
médiajogi alapelvről rendelkezik. A hivatkozott rendelkezés tehát nem az egyes médiaszolgáltatókra 
vonatkozó, és ezáltal tevékenységük kapcsán számon kérhető kötelezettségként írja elő a hiteles, gyors 
és pontos tájékoztatás követelményét. 
 
Ez alapján tehát megállapítható, hogy a Kérelmező által a fellebbezésében előadott, az Smtv. 10. §-ban 
foglaltak megsértésére vonatkozó álláspontja nem helytálló, az Mttv. a hatóság feladat- és hatásköreit 
meghatározó 182-184. §-ai nem nevesítik a hivatkozott törvényi rendelkezést, ezért ezen alapelvi 
rendelkezés megsértését a hatóság közigazgatási hatósági eljárás során hatáskör hiányában nem 
vizsgálhatja, azt csak kisegítő szabályként alkalmazhatja, értelmezheti. 
 
Helyes továbbá az elsőfokú hatóság azon megállapítása, hogy a Kérelmező által előadott, a sajtó-
helyreigazításra vonatkozó kérelme tekintetében szintén nincsen hatásköre, mert ezen típusú eljárás 
lefolytatására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 342-346. §-ai 
alapján a bíróság jogosult. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy az elsőfokú hatóság ténymegállapításai helytállóak, azokból 
okszerű következtetéseket vont le, döntése jogszerű, ezért a másodfokú hatóság az Mttv. 165. § (1) 
bekezdése, valamint a Ket. 105. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági jogkörében eljárva, a 
rendelkező részben foglaltak szerint határozott, a fellebbezést annak alaptalansága miatt elutasította, és 
az elsőfokú végzést helybenhagyta. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
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A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (2) bekezdésen, a bírósági felülvizsgálat 
lehetőségéről szóló tájékoztatás az Mttv. 165. § (5)-(6) bekezdésein alapul, míg a tárgyalás tartására 
vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást Pp. 338. § (2) bekezdése tartalmazza. 
 
Budapest, 2011. október 5. 

 
a Médiatanács 

nevében 
 
 
 

Szalai Annamária 
elnök 

 
 
 

Dr. Vass Ágnes 
hitelesítő tag 

 
 
 

 
A végzést kapják: 

- Személyes adat  
 
 
 
 
 
 


