
 

A Médiatanács 174/2012. (I. 25.) számú határozatána k kivonata 
 
 
A tényállás 
 
A médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Tisza TV csatornán 2011. szeptember 26-án 18:00 
és 19:00 óra között az MSZP által szervezett miskolci demonstrációról készült összeállítást 
tette közzé, amelyet az „MSZP (pártfogóval) politikai tüntetés, Miskolc, 2011. szeptember 
23.” főcímek között sugározott. A demonstráción felszólalt Varga László országgyűlési 
képviselő, az MSZP megyei elnökhelyettese, Mesterházi Attila pártelnök, Sólyom Dániel, az 
MSZP miskolci választmányának alelnöke, Tabajdi Csaba európai parlamenti képviselő, Gúr 
Nándor országgyűlési képviselő, az MSZP megyei elnöke. A szónokok elhangzott 
beszédeikben általánosságban a kormány gazdaság- és szociálpolitikáját kritizálták, 
kifogásolták a munkanélküliség alakulását, a közbiztonság, és a nyugdíjasok helyzetét, a 
devizahitelesek megsegítésének elégtelenségét és a kormány oktatáspolitikáját. 
Emellett a szónokok számon kérték a Fidesz választási ígéreteit, valamint hangsúlyozták, 
hogy a szocialista párt mindezeket a problémákat hatékonyabban tudná kezelni, illetve 
képes lenne leváltani a jelenlegi kormányt. 
 
 
A Médiatanács döntése 
 
A médiaszolgáltató megsértette a politikai reklám kampányidőszakon kívül közzétételének 
tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést, ezért a Médiatanács az Mttv. 186. § (1) 
bekezdése alapján felhívta, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen 
eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
 
A Médiatanács döntésének indokolása 
 
A műsorszám teljes tartalma alatt a képernyő jobb sarkában a fizetett hirdetés jele ”(X)” 
jelent meg, valamint a közvetítés közben kb. öt percenként, összesen kilenc esetben 
(egyenként 30-35 másodperces terjedelemben) a monitor jobb alsó részében a „fizetett 
politikai műsor” felirat is látható volt. 
 
Az Mttv. 32. § (3) bekezdése szerint „Választási kampányidőszakban az országgyűlési 
képviselők, európai parlamenti képviselők, illetőleg a helyi, megyei önkormányzatok 
választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet politikai reklámot médiaszolgáltatásban 
közzétenni. Választási kampányidőszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt 
népszavazással összefüggésben közölhető. A politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató 
nem felel, amennyiben a politikai reklám közzétételére irányuló igény megfelel a választási 
eljárásról szóló törvényben foglaltaknak, úgy mérlegelés nélkül köteles közzétenni azt.” 
 
Az Mttv. 203. § 55. pontja értelmében, „Politikai reklám: ellenérték fejében vagy a nélkül 
közzétett, valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy 
támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját 
népszerűsítő a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám”.   
 
A közzétett műsorszám tartalma alapján politikai reklámnak minősült, hiszen az egy párt, 
(MSZP) politikai jellegű rendezvényéről közvetített. A felszólalók kizárólagosan a párt helyi, 
illetve országos vezetői közül kerültek ki, és beszédeikben a kormány működésével 
kapcsolatos kritikát fogalmaztak meg, ellenpontozva ezt a saját programjuk bemutatásával, 
ismertetésével. 
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Emellett az adott műsorszámot a reklámhoz hasonló módon, más műsorszámoktól optikai és 
akusztikus módon megkülönböztetve, „fizetett politikai műsor” főcímek között tette közzé a 
médiaszolgáltató. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a műsorszám politikai párt tevékenységét 
népszerűsítette, illetőleg annak támogatására ösztönzött, azaz annak közreadásával a 
médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 32. § (3) bekezdését. 
 
 


