A Médiatanács 1103/2012. (VI. 13.) számú határozatának kivonata
Az RTL Klub kiegyensúlyozottan tájékoztatott a kormányátalakítással kapcsolatban a 2012.
május 11-én 18 óra 30 perces kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszámában
A tényállás
Pál Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtófőnöke a Magyar RTL Televízió Zrt.
RTL Klub elnevezésű médiaszolgáltatásában 2012. május 11-én, 18 óra 30 perces kezdettel
sugárzott „Híradó” című műsorszámmal kapcsolatban 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 kormányátalakítással foglalkozó hír kapcsán nem
ismertette a Jobbik kormányátalakítással kapcsolatos véleményét, holott azt a párt
képviselője, Z. Kárpát Dániel 2012. május 11-én tartott sajtótájékoztatója keretében
megfogalmazta.
A Kérelmező a fentieken túl kérelmében hivatkozott az Smtv. 10. §-ában a sajtó
kötelezettségeként megfogalmazott megfelelő tájékoztatáshoz való jogra.
A kérelemmel érintett hírblokk a következőket tartalmazta:
A hírösszeállítás kezdetekor a hírolvasó a következőket mondta:
„Legfontosabb belpolitikai hírünk. Jelentős átalakítást jelentett be a miniszterelnök a
kormányban és a Fidesz frakció élén. Fellegi Tamás távozik az IMF tárgyalásokat vezető
miniszteri pozícióból, a helyére Varga Mihály eddigi államtitkár kerül. Őt Lázár János követi a
poszton, helyette pedig Rogán Antal lesz a Fidesz frakciójának vezetője.”
Az ellenzéki pártok szerint az átalakítással a hibás kormánypolitika nem változik.”
Ezt követően narrációban a következő hangzott el, kapcsolódó képek kíséretében:
„Az V. kerület polgármesterét hívta meg a tíz éves Élet Menete Alapítvány, hogy mondjon
beszédet szobruk alapkő letételén. Rogán Antal utána rögtönzött sajtótájékoztatót tartott, azt
már országgyűlési képviselőként. Nagy megtiszteltetésnek nevezte a felkérést a
frakcióvezetői posztra.”
Rogán Antal elmondta:
„Én tényleg szeretnék olyan frakcióvezető lenni, akinek van füle a hallásra saját
képviselőcsoportján belül, a képviselők véleményére, az emberek véleményére.”
Ezt követően az alábbi narráció kíséretében egy, a kormányban bekövetkező változásokat
szemléltető táblát láthattak a nézők:
„Ha megválasztják, Lázár Jánost követi a poszton, aki most szintén polgármester is, le kell
mondania Hódmezővásárhely vezetéséről, mert államtitkár lesz belőle, pont úgy, ahogy ezt
egy hónapja az origo internetes hírportál megírta.”
Ezután korábbi felvételeken Lázár János riporteri kérdésre a következőket mondta:
„Hát az origo annyi hülyeséget beszélt már az utóbbi fél évben, hogy ez is beleilleszkedik
ebbe a sorba.”
Majd narrációban elhangzott:
„Hiába kommentálta akkor így az értesülést, ma reggel a Kossuth rádióban a miniszterelnök
is bejelentette, Lázár János lesz a miniszterelnökséget vezető államtitkár.”
A nézők ezután Orbán Viktor kormányátalakításról szóló, közrádióban tett bejelentését
láthatták, melyben a miniszterelnök a következőket mondta el:
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„El is vállalta, annyi a korábbi helyzethez képest a változás, hogy a miniszterelnökségen bár ő fogja vezetni a miniszterelnökséget – nem egy, hanem három államtitkár fog dolgozni.”
Ezt követően korábbi felvételek közzététele mellett narrációban a következők hangoztak el:
„Lázár Varga Mihály helyére kerül, akiből viszont miniszter lesz, ő vezeti ezután a
hiteltárgyalásokat az IMF-fel. Fellegi Tamás ugyanis kérte a felmentését, ezt a
miniszterelnök el is fogadta, de tanácsadóként továbbra is számít rá. Varga Mihály az MTInek azt mondta azon dolgozik majd, hogy a tárgyalások az IMF-fel minél hamarabb
megkezdődjenek.
Az LMP szerint ez a kormányátalakítás elhibázott, ők máshol változtatnának.”
Jávor Benedek az általa a téma kapcsán tartott sajtótájékoztatón elmondta:
„Matolcsi György eddig sok százmilliárd forintba fájt a magyar adófizetőknek, az ő
személyének a lecserélése lenne a garanciája annak, hogy képes a kormány hátat fordítani
a tökéletesen elhibázott eddigi gazdaságpolitikájának.”
A hírblokk zárásaként narrációban elhangzott:
„A bejelentett változások június 1-jétől lépnek hatályba.”
A Médiatanács döntése:
A Médiatanács a kérelem elutasítása mellett megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a
kifogásolt műsorszám sugárzásával nem sértette meg az Smtv. 13. §-ában meghatározott
sokoldalú, tényszerű, időszerű, tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatási, illetve az Mttv.
12. §-ában meghatározott, a kiegyensúlyozott tájékoztatással összefüggő kötelezettséget.
A Médiatanács döntésének indokai:
A Médiatanács határozatának indokolásában hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság BH 2007.
253. szám alatt közzétett eseti döntésére, valamint az Alkotmánybíróság 1/2007. (I. 18.)
számú határozatára
A Médiatanács megállapította, hogy az eljárás tárgyát képező, a kormány átalakítását
bemutató hírösszeállításban az alaptémával kapcsolatban az átalakítás révén megvalósuló
személycserék ismertetése mellett megjelent az ellenzéki pártok álláspontja is. A hírolvasó a
hír felvezetésekor az ellenzéki pártok véleményének hangot adva elmondta, hogy felfogásuk
szerint a kormány átalakításával a hibás kormánypolitika nem változik. A hírösszeállítás
során megszólalt Jávor Benedek LMP-s országgyűlési képviselő az ellenzék részéről, aki
elmondta, pártja szerint Matolcsy György eltávolítása révén állhatna be fordulat az eddigi
hibás kormányzati gazdaságpolitikában.
A hírösszeállításban más ellenzéki párt képviselője nem szólalt meg, abban a kormány átalakítással kapcsolatos egyéb álláspont nem jelent meg.
A Médiatanács a Kérelmező által csatolt, a Jobbik sajtótájékoztatójáról szóló MTI közlemény
tartalma alapján megállapította, hogy a Jobbik véleménye ismertetésének elmaradása nem
eredményezte a hírösszeállításban közzétett tájékoztatás kiegyensúlyozatlanságát, mivel az
abban megjelent ellenzéki vélemény és a Jobbik vonatkozó álláspontja között markáns
különbség nem állapítható meg.
A Jobbik felfogása szerint egy gazdaságpolitikai fordulat eléréséhez nem személyi
változások, hanem az egykulcsos adórendszer eltörlése lenne szükséges, a bejelentett
személyi változásokkal azonban a kormány a „megszorításra alapuló politika folytatása
mellett kötelezte el magát.”
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Ezzel az állásponttal a hírolvasó által a hír felvezetésekor interpretált ellenzéki vélemény és
az összeállításban megszólaló ellenzéki politikus véleménye is megegyezett, mindkettő az
eddigi hibás gazdaságpolitika megváltoztatásának igényét fejezve ki.
A Médiatanács kimondta, hogy a Médiaszolgáltató feladata, kötelezettsége jelen esetben az
volt, hogy a témához kapcsolódó, a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges, az ügy
szempontjából releváns álláspontokat összegyűjtse és bemutassa. A kormány átalakításával
kapcsolatban a kormányoldalról megszólalt a miniszterelnök, illetve az egyik érintett személy
is, emellett az ellenzék véleménye is megjelent a hír kapcsán a fentiekben részletezett
módon.
A Médiatanács kifejtette, hogy nem várható el a Médiaszolgáltatótól, hogy egy híranyagát
illető valamennyi létező álláspontot felderítse, azonban azokat érintően, amelyeket adott
esetben sajtótájékoztató keretében nyilvánosságra hoztak, alaposan kell eljárnia. A
Médiaszolgáltató a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének eleget téve
megjelenítette az adott kérdéssel összefüggésben megfogalmazott, a kiegyensúlyozott
tájékoztatáshoz szükséges releváns álláspontokat, azaz a Kormány álláspontját és az azzal
ellentétes álláspontot, az LMP és a hírolvasó interpretálásában.
Az Mttv. 12. § (2) bekezdése a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségét a
műsorszámokon belül, illetve a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában írja elő.
Jelen esetben a Médiaszolgáltató a műsorszámon belül eleget tett a kiegyensúlyozott
tájékoztatás követelményének, éppen ezért a műsorszámok sorozatában történő
kiegyensúlyozott tájékoztatás vizsgálata nem bír relevanciával.
A Médiatanács a fent kifejtettekre tekintettel megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a
kifogással illetett műsorszám sugárzásával nem sértette meg az Smtv. általános médiajogi
alapelvet rögzítő 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét és az Mttv.
12. §-ában foglalt rendelkezést, azaz a kérelem nem alapos.
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