A Médiatanács 168/2013. (I. 30.) sz. határozatának kivonata

A tényállás:
A Kérelmező az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató „TV2” állandó megnevezésű
médiaszolgáltatásában 2012. december 12-én 18 óra 30 perces kezdettel sugárzott
„Tények”, és 21 óra 55 perces kezdetű „Tények este” című műsorszámokkal kapcsolatban a
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértése miatt hatósági eljárást
kezdeményezett a Médiatanács előtt.
A 2012. december 12-én 18 óra 30 perces kezdettel közreadott „Tények” című műsorszám
kérelemmel érintett hírblokkja a következőket tartalmazta.
[18 óra 30 perc]
Műsorvezető: Jó estét kívánunk! Ezekben a percekben is tart a diáktüntetés Budapesten a
belvárosban. Az egyetemisták átvonultak az Erzsébet hídon, és a Deák tér felé tartanak.
Néhány perc múlva kapcsoljuk tudósítónkat, aki a tüntetőket kíséri.
[18 óra 33 perc]
Műsorvezető: Újra az utcára vonulnak az egyetemisták Budapesten. Az új ösztöndíjrendszer
ellen tiltakozó több száz diák előtte hallgatói fórumot tartott a Műszaki Egyetemen. Nemcsak
a fővárosban, hanem Pécsett, Sárospatakon és Debrecenben is tiltakoznak a hallgatók, akik
az elmúlt napokban több kormányhivatalt is elfoglaltak. A Kormány a mai ülésén tárgyal
minderről.
Riporter: Több százan gyűltek össze nem sokkal ezelőtt a budapesti Műszaki Egyetem
aulájában az újabb hallgatói fórumra. Ahogy hétfőn is, most is az új ösztöndíj-rendszer ellen
tiltakoznak. Hétfő este egyszer már az utcára mentek a tiltakozó egyetemisták. Hidakat
zártak le, és több helyen hosszú időre megbénították a forgalmat. Nem csak Budapesten
tiltakoznak a diákok, Pécsett tegnap este körülbelül ötszáz hallgató gyűlt össze. A karzatról
lelógatott transzparenseken a tandíj bevezetése ellen tiltakoztak. Sárospatakon néhány tucat
hallgató a tandíj eltörlését, a keretszámok visszaállítását, és a hallgatói szerződés eltörlését
követelte. A napokban több kormányhivatalt is elfoglaltak a tiltakozó diákok. Szegeden
magukat összeláncolva tiltakoztak, Miskolcon a földön ülve demonstráltak. A hallgatói
tiltakozások miatt a keretszámok ügye – úgy tudjuk – a Kormány mai ülésén is szóba került,
bár a délben tartott sajtótájékoztatóig nem tárgyaltak róla. Giró-Szász András
kormányszóvivő azt mondta, a tiltakozó szervezetek a hatáskörüket féltik.
Kormányszóvivő: A hallgatói önkormányzatok szintjén pedig az az érdekes helyzet állt elő,
hogy azok a hallgatói önkormányzatok lépnek fel ezen felsőoktatási elképzelésekkel
szemben, akiket nem is érint ez a dolog, hiszen a ma középiskolába járókat érintik ezek a
szabályozások.
Riporter: Az MSZP elnöke ugyanakkor azt mondta, ha 2014-ben a párt kormányra kerül,
ebben a formában megszünteti az ösztöndíj-rendszert.
A Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: MSZP) elnöke: A Szocialista Párt azt vállalja,
hogy ha 2014-ben kormányra kerül, akkor a 2014. szeptemberi tanévkezdést minden
felsőoktatásban a pontszámokat elért hallgató ingyenesen kezdheti meg a tanulmányait.
Riporter: Budapesten ezekben a percekben is tart az újabb hallgatói tiltakozás.

Műsorvezető: A tüntető egyetemisták átmentek az Erzsébet hídon, és a Deák tér felé
tartanak. Tudósítónk, Gellért Veronika ott van a tömegben. Szia Vera, mi történik éppen
most?
Helyszíni tudósító: Ebben a pillanatban átmennek a tüntetők a Károly körúton, nagyjából
száz méterre a Deák tértől. Eredeti szándékuk szerint ez volt a tüntetés, a felvonulásuk
végállomása. De most azt az információt kaptam, hogy tulajdonképpen azért is álltak meg,
mert be akarják várni a tüntetés végén gyaloglókat. A tömeg méretére jellemző egyébként,
nagyjából háromnegyed órája indultak el a tüntetők a Műegyetemtől, és körülbelül negyed
óra kellett ahhoz, hogy az egyetemi aula kiürüljön. Tele volt az aula, a karzatokon is voltak
emberek, és ahogy említettem, háromnegyed órája sétálnak itt, a budai rakparton keresztül.
Mint ahogy hétfőn is, buszok, villamosok álltak meg, nem tudtak tovább menni. A diákok azt
kiabálták a buszsofőröknek és buszosoknak, hogy gyertek velünk, erre több buszsofőr és
villamosvezető ijedten bezárta az ajtókat. A tömegre még jellemző, hogy gyakorlatilag a
hídon, ahol átjöttek, az Erzsébet hídon nem fért volna el mindenki, hogy ha mindenki
ugyanabban a pillanatban lett volna fönn. Most egyébként négy-öt fokkal hidegebb van, mint
hétfőn, ennek ellenére több ezren vannak most már itt az utcákon. Most újra elindultak.
Ahogy már korábban említettem, a Deák tér lesz a végállomás, de pontos információm
nincsen arra vonatkozóan, hogy tovább mennek-e, merre tartanak azután.
Műsorvezető: Gellért Veronika, köszönjük szépen az információkat!
A Médiatanács döntése:
A Médiatanács megállapította, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. „TV2” állandó megnevezésű
médiaszolgáltatásában 2012. december 12-én 18 óra 30 perces kezdettel sugárzott
„Tények” 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 2012. december 12-én 21 óra 55 perces kezdetű
„Tények este” című műsorszámmal kapcsolatban elutasította.
A Médiatanács döntésének indokolása:
A Médiatanács megállapította, hogy a műsorszám, bár elsősorban az aznapi demonstrációk
budapesti és vidéki helyszínein történetekről, illetve az élő műsor alatti aktuális
eseményekről számolt be, abban megszólalt a kormányszóvivő, illetve az MSZP elnöke is.
Utóbbi kifejtette, hogy az MSZP nem ért egyet a tandíjjal, és kormányra kerülése esetén
minden első évfolyamos ingyenesen kezdheti meg tanulmányait. Vagyis a diákok és a
kormányzat álláspontja mellett az egyik ellenzéki párt, az MSZP képviselője személyesen is
megszólalt a párt oktatáspolitikai álláspontjával kapcsolatban. A tájékoztatás tárgya a
Médiaszolgáltató álláspontjával szemben tehát nem csupán a diáktüntetések és az arra adott
kormányzati reakciók voltak, mivel más, a témához kapcsolódó vélemény is megjelent: a
sérelmezett beszámoló tárgya általában véve a felsőoktatási reform volt.
A Jobbik álláspontját tartalmazó, hivatkozott nyilatkozat szerint a Jobbik szolidaritást vállal a
hallgatókkal, és támogatja őket. A Jobbik a tervezett intézkedéseket kritizálva kifejtette, hogy
azok a kormányzat arroganciáját mutatják, és nem csupán a hallgatóknak, de az egész
országnak ártanak, valamint a Fidesz aktívan ösztönzi a fiatalokat az ország elhagyására. A
Jobbik elnöke felszólította a miniszterelnököt, hogy mutassa be a Fidesz választási
programját. A Jobbik szerint az oktatásért felelős államtitkárnak le kell mondania. Végezetül
kifejtette, hogy az MSZP is hiteltelen, és „csak a hallgatók vérét szívja”.

Az ellenzéki pártok véleménye közül tehát kizárólag az MSZP álláspontja került
megjelenítésre, noha a Kérelmező által képviselt Jobbik maga is önálló, releváns állásponttal
rendelkezett az ügyben, ezért a sérelmezett műsorszám nem volt kiegyensúlyozott.
A Kérelmező a 2012. december 12-én 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.

