A Médiatanács 207/2013. (II. 6.) sz. határozatának kivonata

A tényállás:
A Kérelmező az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató TV2 állandó elnevezésű
csatornáján 2013. január 2-án 21 óra 55 perces kezdettel közzétett „Tények este”, valamint
2013. január 3-án 6 óra 25 perces kezdettel sugárzott „Tények reggel” című
műsorszámokkal kapcsolatban, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének
megsértése miatt hatósági eljárást kezdeményezett a Médiatanács előtt.
A Kérelmező álláspontja szerint a kifogásolt műsorszámok az ellenzéki tárgyalások
megkezdésével foglalkozó hír kapcsán nem ismertették a Jobbik vonatkozó véleményét,
holott azt a párt parlamenti frakcióvezető-helyettese, Volner János közlemény keretében
megfogalmazta.
A Jobbik frakcióvezető-helyettese által megfogalmazott, a Médiaszolgáltatónak szóló kifogás
mellékleteként szereplő, így a Kérelmező által a Médiatanácsnak is benyújtott kérelemhez
csatolt MTI közlemény a következőket tartalmazta:
„Budapest, 2013. január 2., szerda (MTI) - A Jobbik szerint "zsákmány reményében egyesül
az amerikai pénzekből kampányoló baloldal", és a most meginduló tárgyalások igazi kérdése
az, hogy a magyar emberek vagy pedig a beléjük invesztáló külföldi befektetők érdekét
szolgálja-e majd az egyesülés.
Volner János, a Jobbik parlamenti frakcióvezető-helyettese szerdán közleményben reagált
arra az ellenzéki egyeztetésére, amelyen az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az Együtt 2014
választói mozgalom, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szövetségben, Együtt
Magyarországért képviselői vettek részt. A szocialista Bárándy Gergely az egyeztetés után
azt mondta: a résztvevők egyetértettek abban, hogy új alkotmányra van szükség, mert a
jelenlegi alaptörvénynek se társadalmi, se tartalmi legitimációja nincs; meg tudtak állapodni
továbbá a célokban, az alapelvekben és a tárgyalás folytatásában is.
A Jobbik közleményében azt írta: a "2010-es választási veresége után részint álcivil
mozgalmak mögé bújva" tér vissza az MSZP és az SZDSZ. "A baloldali csoportok közös
jellemzője, hogy bevallottan amerikai pénzekből kampányolnak" - fogalmazott a párt,
megjegyezve, hogy míg az LMP-t Richard Field támogatja, Bajnai Gordon politikai
tevékenységére a Center for American Progress nyújt fedezetet.
Kitértek továbbá arra is, hogy úgy vélik, "a tömörülés azt a Bajnai Gordont fogja jelöltként
indítani a miniszterelnöki székért, aki 1200 milliárd forintos megszorító csomagjával már
maga is bizonyította kormányfői alkalmatlanságát".
A 2013. január 3-án 6 óra 25 perces kezdettel közreadott „Tények reggel” című műsorszám
kérelemmel érintett hírblokkja a következőket tartalmazta:
A hírösszeállítás kezdetekor a hírolvasó a következőket mondta:
„Tárgyalásokat kezdtek egymással ellenzéki pártok és szervezetek. Bárándy Péter, a
Medgyessy-kormány szocialista igazságügy-minisztere az Együtt 2014. Mozgalmat, fia,
Bárándy Gergely viszont a szocialistákat képviselte. Gyurcsány Ferenc pártját, a
Demokratikus Koalíciót pedig Molnár Csaba, volt szocialista miniszter.
Többek között abban egyeztek meg, hogy új alkotmány kell. A Fidesz a találkozóról azt
mondta, hogy újra összeállt a régi csapat.”
Narráció: „Az MSZP-t Bárándy Gergely, a párt országgyűlési képviselője, az Együtt 2014.
Mozgalmat pedig édesapja, Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány volt szocialista
igazságügy minisztere képviselte az első nagyobb ellenzéki találkozón. Azt mondták a
családi kötelék ellenére, az ünnepek alatt erről nem beszéltek.”
Bárándy Gergely, az MSZP országgyűlési képviselője: „Nem beszéltük meg, és még akkor is
ezt mondom, ha sokan nem fogják ezt elhinni, pedig tényleg így van.”

Narráció: „A találkozón Gyurcsány Ferenc pártját, a Demokratikus Koalíciót Molnár Csaba
képviselte, de ott volt Schmuck Andor is, akit novemberben a Magyar Szociáldemokrata Párt
elnökének választottak. Az LMP nem vett részt a tárgyaláson. Az Együtt 2014. Mozgalom
már a találkozó előtt közölte, ők először csak a közjogi kérdésekről tárgyalnak.”
Szigetvári Viktor, a Haza és Haladás Egyesület alelnöke a következőket mondta:
„A mai egyeztetés arról szól, az a folyamat indul el, hogy az Orbán-kormány távozása után
milyen országban szeretnénk élni. Az Együtt 2014. ezért tartja kulcskérdésnek a mai
egyeztetést.”
Narráció: „Az Együtt 2014. egy alternatív alkotmánytervezettel, és ahogy ők mondták, a
jogállam helyreállításának programjával készült az egyeztetésre. Szerintük, ha ezt a fejezetet
sikerül lezárni, utána tárgyalhatnak tovább más ügyekről, például a gazdaságpolitikáról. A
tárgyalás után Bárándy Gergely azt mondta, voltak ugyan nézetkülönbségek, de a tárgyalás
sikeres volt.”
Bárándy Gergely, az MSZP országgyűlési képviselője: „A tárgyalás-sorozatnak az első napja
sikeresen zárult, hiszen célokban, alapelvekben, illetve a tárgyalás további folytatásában
meg tudtunk állapodni.”
Narráció: „Rögzítették azt az alapelvet, hogy szerintük helyre kell állítani az
alkotmányosságot és társadalmi konszenzussal új alkotmányt kell elfogadni, ennek részleteit
később dolgozzák ki.”
Bárándy Péter, az Együtt 2014. képviselője: „Nyilvánvalóan, ahogy a tárgyalássorozat előre
halad, egyre konkrétabb megfogalmazások azok, amikben megegyezésnek kell jönnie.”
Narráció: „A Fidesz szóvivője, Selmeczi Gabriella a tárgyalásról azt mondta, idézem:”Másfél
év megrendezett bújócskája után újra összeállt a régi csapat.” A Fidesz szerint Gyurcsány
Ferenc, Bajnai és Mesterházy úgy tesznek, mintha minden új volna, pedig rájuk vetül a régi
bűnök árnyéka.”
A Médiatanács döntése:
A Médiatanács megállapította, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. TV2 állandó megnevezésű
médiaszolgáltatásában 2013. január 3-án 6 óra 25 perces kezdettel sugárzott „Tények
reggel” című műsorszámával megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. A
jogsértés miatt a Médiatanács kötelezte a médiaszolgáltatót a határozatban rögzített
közlemény értékelő magyarázat nélküli közzétételére, vagy arra, hogy a határozatban
megjelölt időpontban és módon adjon lehetőséget a Kérelmezőnek az általa kifogásolt,
hiányzó álláspontja megjelenítésére.
A Médiatanács a Kérelmező kérelmét a 2013. január 2-án 21 óra 55 perces kezdetű „Tények
este” című műsorszámmal kapcsolatban elutasította.
A Médiatanács döntésének indokolása:
A Médiatanács a Kérelmező által becsatolt és 2013. január 2-án kiadott MTI közlemény
tartalma alapján megállapította, hogy a Jobbik által megfogalmazott, az ellenzéki tárgyalások
megkezdésével kapcsolatos álláspont markánsan eltért a hírösszeállításban szereplő
véleményektől, így ismertetésének elmaradása a hírösszeállításban közzétett tájékoztatás
kiegyensúlyozatlanságát eredményezte, mivel az a hírösszeállítás tartalmához szorosan
kapcsolódó, releváns álláspontnak minősül.
A Jobbik álláspontját tartalmazó közlemény egyik fő mondanivalója szerint - a
hírösszeállításban ismertetetésre került, a Fidesz által megfogalmazott véleménnyel
megegyező módon - a tárgyalásokon részt vevő pártok, szervezetek révén, „álcivil
mozgalmak mögé bújva” az MSZP és az SZDSZ tér vissza.
A Jobbik frakcióvezető-helyettese által kiadott közlemény a fentieken túl, a híradásban
bemutatott, az ellenzéki tárgyalások megkezdésével kapcsolatos álláspontoktól alapjaiban
eltérő, ám a témához szorosan kapcsolódó azon véleményt is magába foglalta, miszerint a

baloldali csoportok, szerveződések tevékenységére amerikai személyek, szervezetek
nyújtják a fedezetet.
A Jobbik emellett azon felfogásának is hangot adott, miszerint a tárgyalásokon részt vevő
szervezetekből álló tömörülés Bajnai Gordont fogja miniszterelnöknek jelölni, aki azonban
erre a posztra – a nevéhez köthető megszorító csomag alkalmazása okán –
alkalmatlanságát bizonyította.
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Jobbik sajtóközlemény keretében
ismertetett, az ellenzéki tárgyalások megkezdésével kapcsolatos álláspontja a
hírösszeállításban szereplő tájékoztatással szervesen összefüggő, releváns vélemény volt.
A Kérelmező a 2013. január 2-án 21 óra 55 perces kezdettel sugárzott „Tények este” című
műsorszámot is kifogásolta kérelmében. E tekintetben a Médiatanács megállapította, hogy a
Médiaszolgáltató a jelzett időpontban, illetve a jelzett napon nem sugározta a kérelemben
megjelölt „Tények este” című műsorszámot, vagyis a kérelem e műsorszám vonatkozásában
alaptalan.

