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A Médiatanács 386/2014. (IV. 29.) számú határozatának kivonataA Médiatanács 386/2014. (IV. 29.) számú határozatának kivonataA Médiatanács 386/2014. (IV. 29.) számú határozatának kivonataA Médiatanács 386/2014. (IV. 29.) számú határozatának kivonata    
 

A tényállás:A tényállás:A tényállás:A tényállás:    
 
A Kérelmező szerint az MTM-SBS Televízió Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) megsértette az 
Mttv. 12. § (2) bekezdésében, valamint az Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatási 
kötelezettség alapelvi követelményét, amikor 2014. március 15-én 18:00 órától sugárzott 
„Tények” című műsorszámában nem tájékoztatott a Jobbik március 15-i rendezvényéről. A 
Kérelmező álláspontjának alátámasztására a médiaszolgáltatónak küldött kifogásához csatolta 
2014. március 15-én 13 óra 14 perckor, illetve 17 óra 59 perckor közzétett Jobbikkal 
kapcsolatos MTI tudósításokat is.  
    
A TV2 csatornán 2014. március 15-én 18:00 órakor kezdődött, a 2014. március 15-i 
pártrendezvényekről tudósító összeállítás a következőket tartalmazta: 
 
Műsorvezető 1.: „Jó estét kívánunk. Csak az erős és egységes országok lehetnek sikeresek, a 
gyengék és a gyávák elbuknak. Erről beszélt Orbán Viktor a Múzeumkertben. Azt mondta, április 
6-án sorsdöntő választás lesz Magyarországon. Szerinte a Kormány mindent elvégzett az elmúlt 
négy évben, amit lehetett és kellett. Megvédték a családokat az uzsorától, a kartellektől, a 
birodalmi bürokratáktól, és megmutatták, hogy meg lehet védeni a munkahelyeket, és újakat 
teremteni.” 
 
Riporter: „A Kálvin térnél gyülekeztek a Budapestre érkezett lengyelek. Zászlókkal, 
transzparensekkel jöttek a Múzeumkertbe, hogy meghallgassák Orbán Viktort. A miniszterelnök a 
lengyel küldöttséget a lengyel himnuszt idézve köszöntötte.” 
 
Orbán Viktor (miniszterelnök): „Nincs még veszve Lengyelország, míg mi meg nem haltunk…” 
 
Riporter: „Orbán Viktor arról beszélt, már csak három hét van április 6-ig, ami szerinte sorsdöntő 
választás lesz. A ’48-49-es szabadságharcot felidézve azt mondta, a magyar nemzet sajátja, hogy 
soha nem hagyja, hogy uralkodjanak rajta.” 
 
Orbán Viktor: „Évről-évre egyre többek lelkében gyúlt ki a ’48-as tűz, s lett belőle hol ’56-os 
forradalom, hol rendszerváltás, hol lázadás, hol pedig kétharmados, földrengető választási 
győzelem.” 
 
Riporter: „Arról beszélt, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak is az volt a célja, 
hogy jobb életet teremtsenek a magyaroknak. A földesúri adók, a dézsma és a robot eltörlését 
saját kormánya eredményeihez hasonlította.” 
 
Orbán Viktor: „A Nemzeti Dalban nem mutatna jól az a szó, hogy <<rezsicsökkentés>>. De azt 
könnyű belátni, hogy éppen úgy, mint ma, az igazságtalan és méltánytalan terhek csökkentése 
volt számukra az első és legfontosabb feladat.” 
 
Riporter: „Azt mondta, Magyarország egy új és nagyszerű lehetőség kapujában áll, szabad ország 
lehet, mely büszke és sikeres; a saját lábán áll, mindenkinek munkát ad, és mindenkinek 
lehetőséget teremt a boldogulásra. Szerinte 2010. óta ezért küzdött a Kormány, és mindent 
elvégeztek, amit lehetett, és amit kellett. Ő úgy érzi, még többet is.” 
 
Orbán Viktor: „Megmutattuk, hogy megvédjük a magyar családokat az uzsorától, a 
monopóliumoktól, a kartellektől, a nemzetek fölé magasodni akaró birodalmi bürokratáktól. 
Megmutattuk, hogy meg lehet védeni a munkahelyeket, és százezer szám tudunk újakat 
teremteni.” 
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Riporter: „Orbán Viktor szerint ezt azért tudta megtenni a Kormány, mert soha nem látott egység 
volt mögötte. Beszédét a választásra utalva azzal zárta, most újabb lehetőség előtt állnak, de 
csak az erős és egységes országok lehetnek hitelesek, a gyengék és a gyávák elbuknak.” 
 
Orbán Viktor: „A folytatáshoz erő kell. Az erőhöz pedig egység. Ma az egység neve április 6. Éljen 
a magyar szabadság, éljen a haza!” 
 
Műsorvezető 2.: „A viharos szél miatt elmaradt a baloldal megemlékezése és tüntetése, amit a 
Szabadsajtó útra terveztek. Még össze sem szerelték, már elkezdték bontani a színpadot, és 
hangosbeszélőkkel szóltak az embereknek, hogy ne jöjjenek. Végül a Petőfi szobornál mégis 
összegyűltek. Ott volt Mesterházy Attila, az MSZP elnöke, Bajnai Gordon az Együtt-PM vezetője, és 
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.” 
 
Riporter 2.: „Táblákkal, zászlókkal indultak haza, akik vidékről jöttek Budapestre az ellenzéki 
tüntetésre. Már kora délután erős szél fújt. Későbbre azt mondták, komoly vihar lehet, ezért a 
baloldali ellenzék pártjai úgy döntöttek, lefújják a rendezvényt. Hangosbeszélőn szóltak az 
embereknek.” 
 
Hangosbeszélős férfi: „Ma biztonsági okokból a tüntetés és a megemlékezés elmarad!” 
 
Riporter 2.: „A Szabadsajtó útra szervezték a tüntetést, három órára. Azt mondták, többször is 
egyeztettek a Rendőrséggel és a meteorológusokkal. Végül kora délután döntöttek úgy, hogy 
elmarad a tüntetés, nehogy a viharban tragédia történjen. Délelőtt, amikor még sütött a nap, az 
Együtt-PM több aktivistája tüntetett a miniszterelnök beszéde alatt. A paksi bővítés ellen 
tiltakoztak. Kora délután elkezdték szétszerelni a színpadot. Órákba telt, mire a hatalmas 
vasszerkezetet elvitték, nehogy valakire ráessen. Többen addig kihasználták az alkalmat, és a 
lezárt Erzsébet hídon fotózkodtak. A rossz idő ellenére a Magyar Liberális Párt megtartotta a 
megemlékezését. Az Erzsébet hídtól nem messze, a Petőfi Hídnál gyűltek össze. Ide érkezett 
később Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, Bajnai Gordon, az Együtt-PM vezetője 
és Mesterházy Attila, az MSZP elnöke. Gyurcsány Ferenc azt mondta, azért jöttek el mégis, mert 
nem akartak csalódást okozni a vidékről ide utazó embereknek.” 
 
Gyurcsány Ferenc (Demokratikus Koalíció, elnök): „Ez nem tömeg. Nem nagygyűlést tartottunk, ez 
egy normális emberi gesztus. Rendesen kell viselkedni az emberekkel.” 
 
Riporter 2.: „Mesterházy Attila pedig facebook üzenetében azt mondta, bepótolják a 
rendezvényt.” 
 
Mesterházy Attila (MSZP, elnök): „Nagyon szépen köszönöm, hogy megértették azt, hogy a mai 
eseményt nem lehetett megrendezni, de március 30-án újra hívjuk szimpatizánsainkat, 
aktivistáinkat egy nagy ellenzéki kormányváltó demostrációra.” 
 
Riporter 2.: „A városban még késő délután is nagy dugó volt a lezárások miatt.” 
 
Műsorvezető 1.: „Nincs nemzeti függetlenség egy olyan országban, amely adósságcsapdában 
van, és energia-ellátása külső hatalmaktól függ. Erről beszélt Schiffer András, az LMP társelnöke. 
Schmuck Andor, a szociáldemokraták elnöke pedig bejelentette, hogy nyolcvankét egyéni jelöltjük 
lemondott az egymillió forintos kampánypénzről, és erre kérték az összes egyéni képviselőjelöltet 
is. Azt is mondta, hogy a baloldal hitelét a tettek hozzák vissza, és a régi baloldal szociálisan nem 
érzékeny.” 
 
Riporter 3.: „A Pilvax kávéházban tartotta ünnepi megemlékezését az LMP. .” 
 
Schiffer András (LMP, társelnök): „A lopott vagyont el nem vihetitek magatokkal, üzente Petőfi 
Sándor 1848 nyarán a hatalmasságoknak.” 
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Riporter 3.: „Ezzel kezdte beszédét Schiffer András, az LMP társelnöke. Majd arról beszélt, hogy 
nincs nemzeti függetlenség egy olyan országban, amely adósságcsapdában van, és amely 
energia-ellátása külső hatalmaktól függ, és amelyből szabadon elviszik az ott megtermelt 
jövedelmet. De azt mondta, belső szabadság sincs egy olyan országban, ahol hűbéri viszonyokat 
alakítanak ki, és ahol az emberek is adósságcsapdában vannak. Szerinte ezek március 15. 
legfontosabb üzenetei 2014-ben.” 
 
Schiffer András: „Minden magyar embernek tisztában kell azzal lennie, hogy a külső függőség és 
a belső függőség párban jár. Tehát nemzeti függetlenségről akkor lehet beszélni, hogyha 
belföldön is szakítunk a feudális viszonyokkal, és eltöröljük a szolgaságot.” 
 
Riporter 3.: „A megemlékezés után a párt aktivistái biciklivel járták be a forradalom emlékhelyeit. 
A Blaha Lujza téren most is ételt osztottak a szociáldemokraták: bablevest.” 
 
Schmuck Andor (Szociáldemokraták, elnök): „A politika csak akkor tud hiteles lenni, ha tettekkel 
teszi mindezt. A dumából mindenkinek elege van.” 
 
Riporter 3.: „Ezt mondta ünnepi sajtótájékoztatójában a pártelnök, Schmuck Andor. Egyben 
bejelentette, hogy nyolcvankét egyéni jelöltjük lemond arról az egy-egymillió forintról, amelyet az 
államkincstártól kampánypénzként kaptak volna.” 
 
Schmuck Andor: „Azt kérjük az ezerötszáz egyéni képviselőtől, hogy hasonlóképpen tegyen, 
hiszen március 15-én sem kaptak a márciusi ifjak napidíjat.” 
 
Riporter 3.: „Azt is bejelentette, hogy törvénymódosítást kezdeményeztek, mely szerint legyen 
arra lehetőség, hogy a megmaradt kampánypénzeket a bölcsődékre fordíthassák.” 
 
A Médiatanács döntése:A Médiatanács döntése:A Médiatanács döntése:A Médiatanács döntése:    
    
A Médiatanács megállapította, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. Médiaszolgáltató a TV2 elnevezésű 
csatornáján 2014. március 15-én 18:00 sugárzott „Tények” című műsorszámmal 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 döntésének indokolása:A Médiatanács döntésének indokolása:A Médiatanács döntésének indokolása:A Médiatanács döntésének indokolása:    
 
A Médiaszolgáltató részletesen bemutatta a 2014. március 15-i pártrendezvényeket. A 
műsorszámban említésre került, hogy mind a Kormány, mind az ellenzéki pártok (MSZP, LMP), 
illetve a parlamenten kívüli erők (Együtt-PM, Demokratikus Koalíció, Magyar Liberális Párt és 
Szociáldemokraták) megtartották megemlékezésüket. Megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, 
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke, Schiffer András, az LMP társelnöke, Gyurcsány Ferenc, a 
Demokratikus Koalíció elnöke, valamint Schmuck Andor, az országgyűlési képviselettel nem 
rendelkező Szociáldemokraták elnöke. 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Médiaszolgáltató a 2014. március 15-i 
megemlékezéseket – szerkesztői szabadságával élve – közérdeklődésre számot tartó 
eseménynek tekintette, melynek keretében a miniszterelnök, illetve a felsorolt ellenzéki pártok 
vezetőinek az ünnepi rendezvényeken elhangzott főbb gondolatait ismertette, ugyanakkor a 
Jobbik rendezvényéről egyáltalán nem tudósított. 
 
Amennyiben a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége fennáll, a tájékoztatás 
kiegyensúlyozottságának vizsgálata során a Médiatanács a hiányolt vélemény tekintetében az 
egyedi ügy tényállási elemei alapján fő szabály szerint a hiányolt vélemény releváns, illetve 
érdemben eltérő voltát vizsgálja, továbbá azt, hogy a be nem mutatott álláspont időben elérhető 
volt-e a médiaszolgáltató számára. Bizonyos szűk körű, speciális esetekben azonban relevánsnak 
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minősülhet egy adott álláspont akkor is, ha a média által közzétett tájékoztatás nem közvetlenül 
valamely konkrét, a közéletben, a társadalomban „vitatott” kérdésre vonatkozik. Ilyen például, ha 
egy műsorszám beszámol a parlamenti pártok nemzeti ünnepeken szervezett rendezvényeiről. 
Ebben az esetben a beszámoló tárgya nem valamely konkrét, vitatott kérdésről szóló releváns és 
érdemében eltérő vélemények bemutatása, hanem pusztán magáról a rendezvényről, az ott 
elhangzott nézetekről való tájékoztatás. Ha a médiaszolgáltató egy országgyűlési párt 
rendezvényét a híradásban nem említi, miközben a többi parlamenti, és egyes parlamenten kívüli 
pártokéról beszámol, eljárása sérti a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét.  
 
A Médiatanács megállapította, hogy amennyiben a Médiaszolgáltató úgy döntött, hogy a 2014. 
március 15-i eseményeket közérdeklődésre számot tartó eseménynek minősíti, úgy – tekintettel 
arra, hogy a Kormány mellett a felsorolt ellenzéki pártok, mozgalmak ünnepségéről beszámolt – 
nem hagyhatta volna figyelmen kívül a Jobbik, mint parlamenti párt rendezvényét sem.  
 
A Médiatanács okfejtésének alátámasztására hivatkozott – a jelen ügyhöz hasonló tényállás 
alapján, a Médiaszolgáltató TV2 csatornája által 2012. március 15-i hírösszeállítás kapcsán 
született – a Fővárosi Ítélőtábla 3.K.27.262/2012/7. számú, illetve a Kúria 
Kf.III.37.553/2012/3. számú ítéleteire. 
 
    
 


