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Az MTV Nonprofit Zrt. M1 adöjän 2011. äprilis 1-jön sugärzott,,Hiradö" clmü müsorszämät örintö, a
Nemzeti Mödia ös HirközlÖsi Hatösäghoz 2011. november 23-än 6rkezett bejelentöse kapcsän az
aläbbiakröl täjökoztatom.

A beadvänynak a sajtöszabadsägr6l ös a mödiatartalmak alapvetö szabälyairöl szölö 2010.6vi ClV.
törvöny (a toväbbiakban. SmW.) 14. $-äval kapcsolatos r€sze a mödiaszolgältatäsokröl 6s a
tömegkommunikäciöröl szölö 2010. övi CLXXXV. törvöny (a toväbbiakban: Mttv.) 145. $ {1) bekezdäse
szerinti bejelent6snek minösü1.

Az Mttv. 149. $ (4) bekezdöse kimondja, hogy a,,mädiatartalommal kapxalatosjogs6rfdsektärgyäban
(körelemmel, bejelentässel) a hatösäg eljäräsa a mödiatartalam közz(:tötetätöl vagy - folyamatas
közzötötelesefdn - az elsö közz6tötel6töl szämitatt härom hönapon belül kezdem6nyezhet6."

Az Mttv. 149. S (5) bekezdöse szerint ,,amennyiben a k6relmezö a jogsörtäsröl csak kösöbb szenett
tudomäst, vagy a körelem, bejelentäs elöterjesztösräöen akadälyoztatva volt, ügy a (4) bekezd6sben
foglalt hatäridö a tudamässzen1stöl vagy az akadäly megszünös€vel veszi kezdetöt. A
mödiatartalammal kapcsolatos;bgsdrtds tärgyäban a mödiatarlalom közz6teteletöl vagy - falyamatas
közz6tötel esefdn - elsö közz6t6tel6töl szämitatt hat hhnapon tül hatÖsägi eljäräs nem
kezdem6nyezhet6. E hatäridö jogveszt6 ;'

A bejelent6s adatai alapjän megällapithatö, hogy az Mttv. 149. S (a) ös (5) bekezdöse szerinti härom
hönapos hatäridö, illetve a hat hdnapos jogvesztö hatäridö eltelt, vagyis a kördöses müsorszämmal
kapcsolatban a Nemzeti Mödia- ös Hirközlösi Hatösäg (a toväbbiakban: Hatösäg) eljäräsa 2011.
oktöber '1-j6t követöen nem kezdem6nyezhetö.

Tekintettel arra, hogy a bejelent6s 201 1. november 15-ön került postäzäsra, az elk6settnek minösü|.

Az Mttv. 149. S {6} bekezd6se szerint az Smtv. 14. $-änak megsärtös6vel kapcsolatban a Hatösäg
hivatalhdl a mödiatartalom közz6tötel6töl vagy - folyamatos közzöt6tel esetön - elsö közz6t6tel6töl
szämitott egy 6ven belül ugyan megindithatia a hatösägi eljäräst, äm az eljäräs Mttv. 1a9. $ (6)
bekezd6sön alapulö, hivatalböl törtönö meginditäs änak az aläbbiak miaünincs helye.

A Hatösäg elvögezte a kördöses müsorszäm hatösägi ellenörzösöt, 6s megällapitotta, hogy az ügyben
nem merül fel az Smtv. 14. $ szakaszänak indokäul szolgälö közördek s6relme. A mödiaszabälyozäs
ugyanis a mödiatartalmakat befogadö közöss6g ördekeit, ös nern az egyes mödiatartalmakkal 6rintett
szemölyek ördekeit szem elött tartva fogalmaz meg korlätozäsokat, ir elö kötelezettsÖgeket. Ebböl
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következöen a Hatösäg csak abban az esetben ällapithatja meg az emberi möltösäg megs6rtösöt, ha a
jogs6relem nem csak az egy6ni 6rdekek, hanem a közössög ördekeinek s6relmöt is okozta.

A kÖrdÖses müsorszämban ugyan elhangzott, hogy Daniel Cohn-Bendit 1975-ös önöletrajza szerint
szexuälisan közeledett kiskorüakhoz, valamint, hogy az 1969-es pärizsi diäkläzadäs vezetöjekönt
maxistänak vallotta magät, ezen informäciök azonban kizärölag Daniel Cohn-Bendit szem6lyhezfüzödö
jogait örintik, ös az emberi jogokban megjelenö alapvetö ört6keket nem s6rtik. Ez esetben tehät a
jogs6relmet szenvedett szemöly dönt arrö|, hogy az esetlegesen jogsörtöst elkövetö mödiaszolgältatöval
szemben örvönyesiti-e szem6lyis6gi jogait, äm a Hatösäg közigazgatäsi eljäräs megindftäsära nem
jogosult.

A fentiek alapjän a Hatösäg Mödiatanäcsa 187512011. (Xll. 14.) szämühatärozatäval ügy döntött, hogy
az Mry Nonprofit Ztt. M1 adöjän 2011. äprilis 1-j6n sugäzott ,,Hiradö" cimü müsorszämmal
kapcsolatban nem indit hatösägi eljäräst.

K6rem az Mttv. 145. S (3) bekezdösön alapulö täjökoztatäsom szives tudomäsul vötelöt.

Budapest, 2011. december 14.
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A Nemzeti Mödia- 6s Hirközl6si Hatösäq {a toväbbiakban: Hatösäq) M6diatanäcsa (a toväbbiakban:
Mödiatanäcs) Adam Ma.iorosi Nömetorszäg), a
tcväbbiakban: K6r'eimez$) ättal 2C1i. nove*rbei"15-€* a Magyar Televiziö Zrt.-vel {1037 Budapest,
Kunigunda ütja 64., a toväbbiakban: Mödiaszolgältatö) szemben benyujtott kiegyensülyozottsägi
k6relem alapjän indult hatösägi eljäräst

megszünteti.

E vögzös ellen fellebbezösnek nincs helye. A vögzös felülvizsgälata a v6gzäs közl6s6töl szämitott
tizenöt napon belül a Fövärosi Bfrösäghoz cimzett, a M6diatanäcshoz härom p6ldänyban benyüjtott
jogorvoslati k6rel*rnben kezdem6nyezhetö. A birösäg a vögz6st nerilperes eljäräsban vizsgälja felü1. A
jogorvoslati k6relemnek e vögz6s vögrehajtäsära halasztö hatälya nincs.

lndokoläs

A K6relmezö Hatösäghoz 2011. november 23-än örkezett beadvänyäban a MödiaszolgäitatÖ M1

csatornäjän 2A11. äprilis 1-jön sugäraott Hiradö cimü müsorszämät kifogäsolta. A körelemben foglaltak
szerint a Mödiaszolgältatö megsörteüe a sajtöszabadsägröl ös a mödiatartalmak alapvetö szabälyairÖl
szölö 2010. evi ClV. törvöny (a toväbbiakban: Smtv.) 13. S {1} ös {2} bekezdösöben foglalt hiieles,
pontos 6s idöszerü täjökoztatäs követelmönyöt, mivel a müsorszäm nem volt tänyszerü 6s tärgyllagos.

Az Mttv. 181. $ {1} bekezd6se örtelmöben az Smtv. 13. $-änak, vagyis kiegyensülyozott täjökoziatäs
kotelezettsögönek megs6rtöse esetön benyüjtott panasz k6relemnek, a kifejezösre nem juttatott
älläspont köpviselöje, illetve bärmely nözö vagy hallgatö k6relmezönek minösü1.

A m€diaszolgältatäsokröl 6s a tömegkommunikäciöröl szölö 2010. 6vi CLXXXV. törvöny (a
toväbbiakban: Mttv.) 181. $ {1} bekezd6s6ben ös 182. S u} pontjäbari{oglalt rendelkez6s örtelm6ben
kiegyensülyozottsägi körelem elbiräläsära a közszolgälati m€diaszolgältatök mödiaszolgältatäsai
teki ntet6ben a l$6diatanäcs rendelkezik hatäs körrel.
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Az Smtv. 13. $-änak 2011. äprilis 1-jön hatälyos szövege szerint: ,

Smtv. 13. S (1): ,,A mödiataftalom-szolgältatök összessdgönek feladata a hiteles, gyors, pontos
täjekoztatäs a helyi, az orszägos 6s az euröpai közölet ügyeirö\, valamint a Magyar Köztärsasäg
polgärai ös a magyar nemzet tagjai szämära jelentösAggel birö esem6nyekrö1."

Smtv. 13. S (2): ,,A täjlkoztatäsi tevökenyslget v6gzö lineäris 6s tek1rhetö m1diaszolgättatäsok
kötelesek a közördeklöd1sre szämot taftö helyi, orszägos, nemzeti 6s euröpai, valamint a Magyar
Köztärsasäg polgärai 6s a magyar nemzet tagjai szämära jelentösöggel blrö esem6nyekrö1, vitatott
k6rd6sekröl az ältaluk közz6tett täj4koztatö, illetve hireket szolgältatö müsorszämokban sokoldalüan,
tdnyszerüen, idöszerüen, tärgyilagosan 6s kiegyensülyozottan täiäkoztatni."

Az Mttv. speciälis eljäräsi szabälyokat ir el6 a kiegyensülyozottsägi körelmek esetön. Az MtW. 181. S (2)
bekezd6se rögziti, hogy ,,a hatösägi eljäräs kezdemänyezösät megelözöen a k6relmezö köteles
kifogäsäval a mAdiaszolgältatöhoz fordulni. A körelmezö az ältala kifogäsolt täjäkoztatäs közz6t6telötö1,
ism6tl6s eset6n az utolsö ism6thSstöl szämitott hetvenkät örän belül iräsban k6rheti a
mödiaszolgältatötöl azon älläspont - megfelelö, a kifogäsolt täjekoztatäs közzöt6telähez hasonlö
körülmänyek közötti - közz1tötelöt, amelynek közz6tötele a kiegyensülyozott täjäkoztatäshoz
szriks6ges

Az MtW. 181. S (3) bekezdöse szerint ,,a mAdiaszolgältatö a kifogäs elfogadäsäröl vagy elutasltäsäröl
annak k4zhezvötelötöl szämltott negyvennyolc örän belül dönt. A döntösröl a körelmezöt halad4ktalanul
lräsban Artesiteni kell. A körelmezö a döntös közlösätöl szämftott negyvennyolc örän belül - a dönt6s
közl6s6nek elmaradäsa eset6n a kifogäsolt vagy sörelmezett täjekoztatäs közzötötelötöl szämitott tE
napon belül - a kifogäsolt müsorszäm es az örintett mAdiaszolgältatö pontos megnevezös6vel hatösägi
eljäräst kezdem6nyezhet a Hatösägnä\. A Hatösägnäl akkor is kezdemänyezhet6 eljäräs, ha a
mädiaszolgältatö a kifogäst elfogadö nyilatkozata ellendre a kifogäsban foglaltakat nem teljesiti. Ebben
az esetben a Hatösägnäl a kifogäs fel,1'esifdsöre vällalt hatäridö lejärtät követö negwennyolc örän belül
kell a h atösäg i eljäräst kezdem1nyezni."

A Mödiatanäcs a körelem alaki vizsgälata sorän megällapitotta, hogy az elkösett, tekintettel az Mttv.
181. S (3) bekezdösöben rögzitett eljäräsi hatäridöre.

A K6relmezönek a 2011. äprilis 1-jön sugärzott müsorszäm vonatkozäsäban körelm6t'legk6söbb
äprilis 11-ön kellett volna postära adnia, äm erre - a borltökon talälhatö b6lyegzö tanüsäga szerint
csak november 15-6n, azaz a s6relmezett müsorszäm közz6tötelötöl szämltott 228. napon került sor.
Tekintettel arra, hogy a K6relmezö a törv6nyben elöirt tiz napot meghaladöan fordult a Hatösäghoz,
nem volt szüksöges a Mödiaszolgältatöhoz forduläs t6nyönek hiänypötläs keret6ben törtÖnö
vizsgälata, mivel a k6relem a M6diaszolgältatöhoz forduläs esetöben is elkÖsett lenne.

A k6relem tarlalmazzaugyan az online archlvumra mutatö linket, äm azkifejezetten az MTV Nonprofit
Zrt. 2011. äprilis 1-jei (lineäris) hlradäsäval kapcsolatos. Tekintettel erre, a videotäron el6rhetö
tartalom jelen eljäräsban jogi relevanciäval nem blr.

A közigazgatäsi hatösägi eljäräs ös szolgältatäs ältalänos szabälyairöl szölö 2004. övi CXL. törv6ny (a

toväbbiakban: Ket.) 30. S d) pontja szerint ,,a hatösäg a k6relmet 6rdemi vizsgälat n6lkü1, nyolc napon
belül etutasftja, ha jogszabäly a k1relem elöterjeszt1s1re hatäridöt vagy hatärnapot ällapit meg, 6s a
körelem idö elötti vagy elkäsett".

A Ket. 31. S (1) bekezdÖs a) pontja szerint a hatösäg az eljäräst megszünteti, ha ,,a 30. S alapiän a
körelem ördemi elutasitäsänak lett volna helye, az elutasitäsi ok azonban az eljäräs meginditäsät
követöen jutoft a hatösäg tudomäsära".
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Tekintettel arra, hogy a k6relem ördemi vizsgälai n€lküli elutasitäsänak lenne helye, ärn erre annak
beörkezösöt követö nyolc napon belül lett volna lehetös69, a Mödiatanäcs a Ket. 31.S ({} bekezdös a)
pontja alapjän a rendelkezö r6szben meghatärozott döntöst hozta, azaz az eljäräst.enegszüntette.

A jogorvoslatröl szölö täjökoztatäs a Ket. 72. S {1} bekezdös da} alpontjän, toväbbä az Mttv. 163. S (5}

bekezdäsöben foglalt rendelkezöseken alapul. A jogorvoslat benyüjtäsänak hatäridejöt az Mttv. 163. S
(5) bekezdes€ben foglalt rendelkez6s ällapitja meg. A jogorvoslat elbiräläsänak hatäridejöt az Mttv. f 64.

$ {1) bekezd6se hatärozza meg.

Az eljäräs ssrän a Ket. t53. S {2} bekezdÖs6ben foglalt rendelkezäs szerinti eljäräsi költsög nem merült
fel.

Az eljäräs illetökmentess€göröl az hllttv. 181. $ {6} bekezdÖse rendelkezik.

Budapeet' 201'l' december 14' 
A M.diatanäcs nev6ben:
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