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Alulírott …………………………….. ügyvéd (nyilvántartó kamara és nyilvántartási szám: 
…………………………………), az 1. mellékletként csatolt meghatalmazás alapján Ulrike 
Lunacek európai parlamenti képviselő (cím: Európai Parlament, Bât. Altiero Spinelli, 08G169; 
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgium, …………………………………………., a továbbiakban: 
Kérelmező) képviseletében eljárva a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése és 182. § c) pontja 
alapján az Echo Hungária TV Zrt.-vel (1145 Budapest, Törökőr u. 78., a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a 2012. február 10-én 20 óra 30 perces kezdettel sugárzott „Korrektúra” 
című műsorszámmal (a továbbiakban: Műsorszám) kapcsolatban a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 14. § 
(1) bekezdésének megsértése miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához

h a t ó s á g i  f e l ü g y e l e t i  e l j á r á s  l e f o l y t a t á s á r a 
i r á n y u l ó  k é r e l m e t

nyújtok be. Kérem a Tisztelt Hatóságot, hogy állapítsa meg, hogy a Műsorszolgáltató a Műsorszám 
közzététele során nem tartotta tiszteletben az emberi méltóságot, és ezzel megsértette az Smtv. 14. § 
(1) bekezdését.

1. A Műsorszolgáltató által sugárzott Műsorszámban a Kérelmező személyével összefüggésben – a 
Kérelmezőnek az Európai Parlament alapjogi bizottságának (LIBE) 2012. február 9-i 
meghallgatásán elhangzott hozzászólásai közül egyetlen (a stúdióbeszélgetés ezen része előtti 
összefoglalóba egyébként be sem vágott, majd Bayer Zsolt műsorvezető által kivonatosan és 
pontatlanul idézett) állításra reagálva, ám azt összefüggéseiből és a meghallgatáson kifejtett 
kérelmezői álláspont egészéből kiragadva – több minősítő kijelentés hangzott el.

Ezek mindegyike kifejezetten sértő volt; azok jellemzően nem a megszólalást, hanem személyében a 
Kérelmezőt minősítették. A http://www.echotv.hu/index.php?
akt_menu=71&mm_id=76&v_id=12088 linken elérhető felvételen 3:30-tól hallhatóak ezek közt 
Bayer Zsolt műsorvezető következő kijelentései: „Csak jön egy olyan agyament ótvar hazug idióta, 
Ulrike Lunacek, […] és milyen finoman fejeztem ki magam. [...] Az egész egy rohadt szemét hazugság 
egy rohadt szemét szájából.” A Műsorszám egy jelentős befolyásoló erővel nem rendelkező, ám 
országos televízió-csatornán sugárzott stúdióbeszélgetés, amelynek tehát a beszélgetést moderáló 
műsorvezetője minősítette a Kérelmezőt „ótvar hazug idiótának” és „rohadt szemétnek”.

A kijelentések miatt a Kérelmező – az Mttv. 181. § (2) bekezdése szerinti kezdeményezéssel is élve – a 
2. melléklet szerinti panaszt küldte meg a médiaszolgáltatónak, jelezve azt, hogy a műsorszám 
álláspontja szerint az emberi méltósághoz való jogát sértette. Kérelmező a panaszban arra hívta fel a 
Médiaszolgáltatót, hogy „megfelelő formátumban egyértelműen határolódjanak el” emberi méltósága 
megsértésétől, „kérjenek nyilvánosan bocsánatot, és az Európai Parlament alapjogi bizottságának 
(LIBE) 2012. február 9-i meghallgatásán elhangzott” hozzászólásait „korrektül, tényszerűen és 
kiegyensúlyozottan mutassák be”.

A Médiaszolgáltató 3. melléklet szerinti, Miki Tímea vezérigazgató által 2012. február 15-i 
dátummal jegyzett, a kérelmezőhöz ténylegesen 2012. február 16-án beérkezett válaszában a 
sérelmezett kijelentések megtörténtét nem tagadta, ám 
a) egyrészt arról tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy elektronikus levélben érkezett beadványa 
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értelmezése szerint nem minősül írásbeli közlésnek [e közlésnek az Mttv. 181. § (2) bekezdése 
szerinti eljárás folytatása esetén lett volna jelentősége],
b) másrészt az állítások súlyát a Kérelmezőnek a meghallgatáson elhangzott, a Műsorszámban 
pontatlanul hivatkozott mondatának cáfolatával igyekezett csökkenteni, 
c) harmadrészt – „az ügy békés rendezése” érdekében, „egyezségi ajánlatként” – annak a 
lehetőségét kínálta fel, hogy egy élő stúdióvitában megvitathassa kifogásait Bayer Zsolttal.

A Médiaszolgáltató tehát értesült a Kérelmező igényéről, ám a közlés jogellenességét nem ismerte 
el, illetve annak tartalma miatt sajnálkozást, bocsánatkérést nem fogalmazott meg, és az erkölcsi 
kompenzációhoz szükséges bármely más gesztust sem tett. A Kérelmező az „egyezségi ajánlatot” 
nem tartja kielégítőnek, hiszen az bármiféle morális jóvátétel, a minősíthetetlen hangnemű 
kijelentésektől való alapszintű elhatárolódás nélkül feltételezné a Bayer Zsolttal történő nyilvános 
vitát, ami a Kérelmezőtől álláspontja szerint nem várható el. A Kérelmező ezért – bár a nyilvános 
bocsánatkérés megtörténte esetére továbbra is nyitott a békés megegyezésre – a jelen kérelem 
benyújtása mellett döntött.  

2. A Kérelmező közszereplő, és a támadás e minőségében érte. Bayer Zsolt idézett mondatai – bár 
nyelvi megfogalmazásukban tényállítások – véleményt fogalmaznak meg. Ez az a kör, amelyben az 
egyén tűrési kötelezettsége a legmesszebb terjed, ám a közszereplő emberi méltósághoz való jogát 
így is megsértheti a vélemény-nyilvánítás. Szűk körben ugyan, de a leginkább és indokolatlanul 
sértő megszólalások vonatkozásában még a közszereplők esetében sem áll fenn a tűrési 
kötelezettség.

Az emberi méltósághoz való jog tartalmát a 23/1990. (X. 31.) AB határozat óta kidolgozott 
alkotmánybírósági gyakorlat bontja ki, egyértelművé téve, hogy az védelmet biztosít a becsületsértő 
közlésekkel szemben is. Az Alaptörvény II. cikke ugyan kifejezetten kimondja az emberi méltóság 
sérthetetlenségét, azonban érdemi változást nem hoz a korábbi alkotmányszöveghez képest, és 
ugyanez mondható el a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát kimondó IX. cikkről. Így az 
Alaptörvény hatálybalépését megelőző alkotmánybírósági gyakorlatban kikristályosodott elvek 
továbbra is irányadóak.

A 36/1994. (VI. 24.) AB határozat és a 34/2004. (IX. 28.) AB határozat a közszereplők 
személyiségvédelme kapcsán rögzíti, hogy a „közhatalom gyakorlásában résztvevő személyek 
védelmében a véleménynyilvánítás szabadságának szűkebb körű korlátozása felel meg a 
demokratikus jogállamiságból adódó alkotmányos követelményeknek”, azonban e szűkebb körben, 
többek közt a büntetőjogi fenyegetés mellőzésével a közszereplő emberi méltóságát sértő 
vélemények elleni garanciák megléte szintén alkotmányossági követelmény.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága álláspontja szerint a kritika megengedhetőségének határai 
tágabbak a kormányzat, a közhivatalnokok esetében, mint a politikusok tekintetében, és valamennyi 
közszereplő esetében tágabbak, mint a magánszemélyek tekintetében. A közszereplést vállaló 
személyeknek vállalni kell azt is, hogy mind a sajtó, mind pedig a szélesebb közvélemény 
figyelemmel kíséri minden szavukat és cselekedetüket, így nagyobb türelmet kell tanúsítaniuk a 
kritikai megnyilvánulásokkal szemben. Ez a türelem azonban szintén nem abszolút, és nem vezet el 
az indokolatlanul sértő, az érintettet emberi mivoltában megalázó véleményközlés tűréséig. Mint 
ahogy ezt a Bíróság összefoglalja: „a politikai küzdelmek durvaságától függetlenül megalapozott 
megkísérelni annak biztosítását, hogy azok a moderáltság és az elfogadhatóság minimális szintjét 
elérjék, különösen annak érdekében, mert egy politikusnak is – legyen akár ellentmondásos 
megítélésű – részesülnie kell az Egyezmény által biztosított védelemben”1.
Ezt támasztja alá összességében a politikusok sérelmére elkövetett személyiségi jogi jogsértésekre 

1 Lindon, Otchakovsky-Laurens és July v. Franciaország (21279/02 és 36448/02 számú ügyek)



vonatkozó bírósági gyakorlat összképe is, amely az „indokolatlanul durva, lealacsonyító”2, 
„indokolatlanul bántó, sértő”3 véleménynyilvánítás esetében megállapítja a jogsértést. Sőt, van 
példa olyan bírói döntésre, amely a közszereplőket elmebetegnek minősítő véleményeket általában 
tekintette jogsértőnek4.

3. Az Smtv. 14. § (1) bekezdése szerint „a médiatartalom-szolgáltatónak az általa közzétett 
médiatartalmakban, illetve azok készítése során tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot”. Az 
e rendelkezés megsértését eredményező magatartás a Médiatanács hatósági felügyeleti eljárását 
alapozza meg, tekintve, hogy az Mttv. 182. § c) pontja szerint „[a] Médiatanács hatósági jogkörében 
felügyeli az Smtv. 13-20. §-ban foglalt követelmények betartását”.

3.1. Az Smtv. 14. § (1) bekezdésének megsértésére irányuló eljárásokat a Médiatanács úgy 
értelmezi, hogy azokban „nem az egyes jogalanyokat ért jogsérelemről dönt, hanem annak 
megállapítására jogosult, hogy a Médiaszolgáltató az emberi jogok tiszteletben tartásával 
tevékenykedik-e, és az egyes műsorainak témája, jellege, nézőpontja nem sérti-e az emberi 
jogokban megjelenő alapvető értéket” [1044/2011. (VII. 19.) számú médiatanácsi határozat]. Ebből 
következtet arra a Médiatanács, hogy „a közigazgatási eljárás alanya nem a sérelmet szenvedett, 
hanem a jogsértést elkövető médiaszolgáltató” [417/2012. (II. 29.) számú médiatanácsi határozat]. 
Ezzel ellentétben az ügyféli minőséget kizáró vagy korlátozó törvényi rendelkezés hiányában az 
Mttv. 144. § (1) bekezdése által felhívott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a Kérelmező ügyféli 
jogállása a kezdeményezett eljárás tekintetében fennáll, hiszen jogát, jogos érdekét a felügyeleti 
eljárásban hozott döntés érinti.

A 417/2012. (II. 29.) számú médiatanácsi határozatában a Médiatanács ugyanakkor azt is rögzíti: 
„[m]indebből ugyanakkor nem következik, hogy az emberi méltósághoz való jog sérelme a 
médiaszolgáltatásban ne valósulhatna meg egy adott műsorszám elkészítésével és közzétételével 
kapcsolatban, konkrét személy(eke)t érintő sérelem nyomán is”. A határozat a Legfelsőbb Bíróság 
Kfv.IV.37.171/2011/4. számú ítéletét idézve kimondja azt is, hogy a médiahatósági vizsgálat során 
„akár egy képkocka, akár egy mondat is megalapozhatja a jogsértést, hiszen ha az adott képpel, 
mondattal megsérti akár csak egy személy emberi jogát is, akkor nem az emberi jogok tiszteletben 
tartásával tevékenykedik”.

Mindezek alapján a Médiahatóság eddigi gyakorlata alapján egyetlen komoly súlyú konkrét jogsértés is 
maga után vonhatja a hatósági eljárást, ennek pedig a Kérelmezettet ért jogsértés fentiekben kifejtett 
jellegére és körülményeire tekintettel a konkrét ügyben helye is van.

3.2. A médiatanácsi határozatok egyéni jogorvoslati jelleget tagadó érveléseiben visszatérően 
hivatkozott 46/2007. (VI. 27.) AB határozat azt rögzíti, hogy az „ORTT […] a közigazgatási  eljárás 
során annak megállapítására jogosult, hogy a műsorszolgáltató az emberi jogok tiszteletben tartásával 
tevékenykedik-e, és az egyes műsorainak témája, jellege, nézőpontja nem sérti-e az emberi jogokban 
megjelenő alapvető értéket”. Fontos megjegyezni azonban, hogy ennek a határozatnak az érvelése – 
azon túl, hogy a korábbi törvényre és az Országos Rádió- és Televízió Tanács akkori jogkörére alapul – 
azért sem alkalmazható a konkrét ügyre, mert az Alkotmánybíróság ennek a követelménynek a 
vizsgálatakor kizárólag azt a kérdést vizsgálta, hogy „a személyhez fűződő jogok védelme érdekében 
alkotmányosan van-e lehetőség ex officio eljárás megindítására”, így a felhívott alkotmányossági 
követelmény eleve nem áll fenn abban az esetben, ha az a személy kezdeményezi az eljárást, akinek az 
emberi méltóságát a sérelem érte. 

2  Lásd például a Legfelsőbb Bíróság Pvf.IV.22 749/2000/7. ítéletével elbírált ügyet.
3  Lásd például a Fővárosi Bíróság 19.P.22.977/2004/7. ítéletével elbírált ügyet.
4  Fővárosi Ítélőtábla, 2.Pf.20.496/2004/3.



Budapest, 2012. március „     ”

Tisztelettel,

( …………………….. )
ügyvéd


