A Médiatanács 1790/2012. (X.10.) számú határozatának kivonata

A tényállás:
Pál Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya vezetője (a továbbiakban:
Kérelmező) szerint az MTM-SBS Televízió Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) súlyosan
megsértette az Mttv. 12. § (2) bekezdésében, valamint az Smtv. 13. §-ában foglalt
kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség alapelvi követelményét, amikor 2012.
szeptember 7-én a 18 óra 30 perctől sugárzott „Tények”, valamint a 23 óra 50 perctől
sugárzott „Tények este” című hírműsoraiban a „Vita az IMF-levéllel” című hírblokkban nem
közölte a Jobbik álláspontját. Az üggyel kapcsolatban Volner János, a Jobbik frakcióvezetőhelyettese külön sajtótájékoztatót is tartott. A Kérelmező szerint az álláspont közlésének
elmaradása azt a hatást kelti a nézőkben, mintha a Jobbik nem szólalt volna meg ebben az
országos jelentőségű témában. Előadta továbbá, hogy kifogására a Médiaszolgáltató nem
válaszolt. A Kérelmező beadványában hivatkozott az Smtv. 10. §-ában foglalt rendelkezésre
is.
A Kérelmező a jogsértés tényének megállapítását, álláspontjának határidőre közlendő interjú
keretében történő ismertetését, vagy a Médiatanács által meghatározott marasztaló
közlemény Médiaszolgáltató általi közzétételét kérte. A Kérelmező álláspontjának
alátámasztására a Médiaszolgáltatónak küldött kifogásához két MTI tudósítást is csatolt.
A kifogásolt műsorszám tartalma a következő volt:
„Tiltakozik a Jobbik az IMF-által kért megszorítások ellen
Balatonfüred, 2012. szeptember 6., csütörtök (MTI) – A Jobbik tiltakozik a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) által kért megszorító intézkedések ellen, s azt követeli, a bankszféra vegye
ki a részét a magyar közteherviselésből – mondta a párt frakcióvezető-helyettese
Balatonfüreden csütörtökön.
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a kormány eddig az IMF-megállapodás pozitív oldalairól
beszélt, most jön a fekete leves – fogalmazott Volner János a párt balatonfüredi frakcióülése
előtt tartott sajtótájékoztatón.
Volner János arra reagált, hogy a Magyar Nemzet csütörtöki számában megjelent: a
kormánypárti képviselők szerdán a sárvári frakcióülésen tájékoztatást kaptak az IMF
követeléseiről. A lap szerint az IMF követelései a következők: nyugdíjcsökkentés,
nyugdíjkorhatár-emelés,
családipótlék-csökkentés,
személyi
jövelemadó-emelés,
privatizáció, utazási kedvezmények csökkentése, bürokrácialeépítés, általános, értékalapú
ingatlanadó, önkormányzatok kiadásainak csökkentése, bankadó eltörlése, pénzjuttatás a
bankszférának.
A frakcióvezető-helyettes közölte: az IMF – úgy, ahogy a Jobbik megjósolta – egy rakás
megszorító intézkedést kér a kormánytól; „azt gondoljuk, hogy a megszorítások egy része a
kormány taktikai húzása, nyilvánvalóan ezek nem fognak megvalósulni, a kormány abban a
színben szeretne majd tetszelegni, hogy milyen hősiesen alkudozott ő a magyar nemzeti
érdekekért.”
Az ingatlanadó bevezetésére viszont a frakcióvezető-helyettes reális esélyt lát, mivel „ezzel
korábban is foglalkozott a Fidesz.”
A Jobbik azt valószínűsíti, hogy a nyugdíjak csökkentéséből nem lesz semmi.
Volner János szerint az IMF-megállapodás konklúziója az, hogy „ismét az emberek fizetik
meg az elrontott kormányzás árát, ismét nem a bankot vonják be a közteherviselésbe,
hanem a magyar embereknek kell ezeket a költségeket állniuk.”
A Jobbik tiltakozik az ellen, hogy az IMF-megállapodás ilyen megszorító intézkedéseket kér
– jelentette ki.
Hozzátette: a bankszféra nemzetközi szinten is kimagasló jövedelemre tett már szert az
elmúlt években Magyarországon, „ezeknek a pénzeknek a visszaáramoltatására szükség
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volna: be kell kapcsolni a bankszférát a magyar közteherviselés rendszerébe, nem maradhat
szent tehén, miközben az embereket nagyon kemény megszorító intézkedésekkel sújtja az
IMF kérésére a kormány”.
A Jobbik frakcióülésén „elsősorban az a téma, ami az emberek megélhetésével, mindennapi
gondjaival kapcsolatos; az emberek egyre rosszabbul élnek, egyre kevesebb embernek van
munkája, ezekre a kérdésekre dolgozunk ki folyamatosan szakmai alternatívákat, ezeket
ismertetjük a frakcióval” – válaszolta az MTI kérdésre Volner János.”
„IMF/EU-tárgyalások - Jobbik: Orbán bejelentése csak színjáték
Budapest, 2012. szeptember 6., csütörtök (MTI) – A Jobbik szerint „csak színjáték” Orbán
Viktor miniszterelnök csütörtöki kijelentése, miszerint „ezen az áron, így nem kell” biztonsági,
pénzügyi garancia a Nemzetközi Valutalaptól (IMF) és az Európai Uniótól – mondta az MTInek Volner János az ellenzéki párt alelnöke.
A Magyar Nemzet csütörtöki számában írt arról, hogy megismerték a kormánypárti
képviselők az IMF követeléseit, a honatyák szerda este a sárvári frakcióülésen kaptak
tájékoztatást a feltételekről. A lap szerint az IMF követelései a következők:
nyugdíjcsökkentés,
nyugdíjkorhatár-emelés,
családipótlék-csökkentés,
személyi
jövedelemadó-emelés,
privatizáció,
az
utazási
kedvezmények
csökkentése,
bürokrácialeépítés, általános, értékalapú ingatlanadó, az önkormányzatok kiadásainak
csökkentése, a bankadó eltörlése és pénzjuttatás a bankszférának. Orbán Viktor a Magyar
Nemzetben megjelent IMF-kölcsönfeltételekre utalva csütörtök délután közölte: „ezen az
áron, így nem” kell biztonsági, pénzügyi garancia a valutaalaptól és az Európai Uniótól. A
miniszterelnök elmondta: a kormány a következő napokban egy alternatív IMF/EU-tárgyalási
javaslatot készít. Volner János erre úgy reagált: „Orbán Viktor „többször tett már 180 fokos
fordulatot a véleményében” az IMF megítélése kapcsán, de a Jobbik nem hiszi, hogy a
mostani bejelentés egy valódi „pálfordulás” lenne. Az ellenzéki párt véleménye szerint a
miniszterelnök csütörtöki szavai ellenére a kormány meg fog állapodni az IMF-fel, és fel fog
venni hitelt a valutaalaptól, a mostani kijelentéseivel „csak a hazai közvéleményt akarja
Orbán Viktor megnyugtatni, hogy a kormány igenis síkra száll az IMF-fel szemben a magyar
emberek érdekeiért.” Volner János hangsúlyozta azt is, hogy az IMF-fel által elvárt lakossági
megszorítások egyáltalán nem jelenthettek meglepetést a kormánypárti politikusoknak,
hiszen a Valutalap minden esetben hasonló feltételeket szab a segítségért cserébe.”
A Médiatanács döntése:
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 elnevezésű csatornáján 2012.
szeptember 7-én 18 óra 30 perctől sugárzott „Tények”, valamint a 23 óra 50 perctől sugárzott
„Tények este” című műsorszámokkal megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás
követelményét. A Médiatanács a törvénysértés miatt a Médiaszolgáltatót választása szerint
arra kötelezte, hogy tegye közzé a határozatban megfogalmazott közleményt, vagy adjon
lehetőséget a Kérelmezőnek az általa kifogásolt, hiányzó álláspontja megjelenítésére.
A Médiatanács döntésének indokai:
A Médiatanács a híradásban elhangzottak, továbbá az MTI tudósításainak vizsgálata alapján
megállapította, hogy a Jobbik álláspontjának lényegi magva - melyet a 2012. szeptember 6-i,
az „IMF/EU tárgyalások - Jobbik: Orbán bejelentése csak színjáték” címet viselő és a
„Tiltakozik a Jobbik az IMF által kért megszorítások ellen” című MTI közlemények
tartalmaznak - az összeállításokban bemutatott álláspontoktól markánsan különbözött.
A Médiaszolgáltató kötelezettsége jelen esetben az volt, hogy a témához kapcsolódó, a
kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges, az ügy szempontjából releváns álláspontokat
összegyűjtse és bemutassa. A Médiatanács mindezek alapján megállapította, hogy azáltal,
hogy a Médiaszolgáltató az érintett hírblokkjaiban nem jelenítette meg a Jobbik releváns, a
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bemutatott álláspontoktól eltérő véleményét, a Médiaszolgáltató nem tett eleget a
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének.
A Kérelmező hivatkozott az Smtv. 10. §-ában rögzítettekre is, mely a közönséget megillető
tájékoztatási, tájékozódási jogot rögzíti, másrészt a médiarendszer egészének tájékoztatási
kötelezettségéről, mint általános médiajogi alapelvről rendelkezik. A hivatkozott
rendelkezésben rögzített hiteles, gyors, pontos tájékoztatás tehát nem az egyes
médiaszolgáltatókra vonatkozó feladatot határoz meg, hanem a médiarendszer egészéhez
kapcsolódó alapelvi követelményt fogalmaz meg. Tekintettel arra, hogy az Smtv. 10. §-át az
Mttv. a hatóság feladat- és hatásköreit meghatározó 182-184. §-ai nem nevesítik, ezen
alapelvi rendelkezés megsértését a Médiatanács közigazgatási hatósági eljárásai során
hatáskör hiányában nem vizsgálhatja és állapíthatja meg, e rendelkezéseket a hatóság
eljárásai során kisegítő szabályként, az Mttv. 182-184. §-aiban rögzített hatásköreiben
eljárva alkalmazhatja, értelmezheti.

3

