
Az Országos Rádió és Televízió Testület 
565/2006. (III. 16.) sz. 

Határozata 
 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület Lukács András,a Levegő Munkacsoport Országos 
Környezetvédelmi Szövetség elnökének az MTM-SBS Televízió Rt. (1145 Budapest, Róna u. 
174.) ellen benyújtott panasza alapján, a Panaszbizottság 23-3-2063/2005. sz. állásfoglalása elleni 
jogorvoslati kérelmére meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

a Panaszbizottság 23-3-2063/2005. sz. állásfoglalását helyben hagyja, és a műsorszolgáltató 
jogorvoslati kérelmét elutasítja, egyúttal kötelezi a műsorszolgáltatót, hogy a rádiózásról és 

televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 50. § (2) bekezdése szerint a jelen határozat 
kézhezvételét követő soron következő műsorában nyújtson lehetőséget a kifogást tevőnek 

álláspontja megjelenítésére. 
 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és 
végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül a bíróságtól lehet 
kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. 
 

Indokolás 
 
Lukács András, a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség elnöke 2005. 
december 14-én panasszal fordult az ORTT Panaszbizottságához. Panaszában azt kifogásolta, 
hogy a 2005. december 8-án a TV2-n közvetített „Tények” c. műsorban szándékosan 
meghamisították a tényeket, és eltorzítva ismertették a Levegő Munkacsoport álláspontját a 10-
es úttal és az M0-ssal kapcsolatban. 
 
„A 10-es úttal kapcsolatban azt közölték a nézőkkel, hogy a Levegő Munkacsoport 
megakadályozza a Pilisvörösvárt elkerülő út megépítését. Ezt meg is erősítették egy felirattal: 
„Elkerülő út: nem”. A valóság ezzel szemben az, hogy éppen a Levegő Munkacsoport 
szorgalmazza a Pilisvörösvárt elkerülő út megépítését. A pert nem az elkerülő út ellen 
indítottuk, hanem az ellen a gyorsforgalmi útszakasz terve ellen, amely nem kerül el semmit. 
(...) 
Súlyos hamisítás, ahogyan a pilisvörösvári helyzettel kapcsolatban bevágták a riportba az általam 
elmondott következő mondatot: „Attól, hogy elkerülik Pilisvörösvárt, még nem oldódik meg a 
Budapestre való bejövetel. " Ez a mondat olyan szöveg- és képkörnyezetben jelent meg, mintha 
ezzel indokolnám, hogy miért nem kellene megépíteni a Pilisvörösvárt elkerülő utat. Ezzel 
szemben ez a mondat a riporterük azon kérdésére volt a válasznak egy része, hogy amennyiben 
megépül a Pilisvörösvárt elkerülő szakasz, megoldódnak-e a problémák. Erre én azt válaszoltam, 
hogy ez fontos és támogatandó, mert így Pilisvörösvár mentesülne az átmenő forgalomtól, de nem 
oldaná meg a Budapestre való bejutást. 
A tények súlyos eltorzítása az is, hogy a műsor következő részében úgy tüntették fel, mintha a 
Levegő Munkacsoport ellenezné a teljes M0-s megépítését. Valójában a Levegő 
Munkacsoport évek óta szorgalmazza a keleti szakasz megvalósítását (a gödöllői átkötés 
nyomvonalán). Más a helyzet az északi és a nyugati szakasszal, de ezeket nem szabad 
összekeverni.” 
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A panaszos kifogásában konkrétan megjelöli az Rttv. 4. § (1) és (4) valamint a 3. § (2) 
bekezdésének megsértését. 
 
A műsorszolgáltató az ORTT Panaszbizottságához 2006. január 24-én érkezett levelében 
fejtette ki álláspontját a tárgyalást megelőzően. 
 
A műsorszolgáltató levelében előadta, hogy bár a panaszos a formanyomtatványon elküldött 
kifogásában azt jelölte meg, hogy a műsorszolgáltatóhoz határidőben eljuttatta, azonban ezt nem 
igazolta, és a műsorszolgáltató állítása szerint sem faxon, sem telefonon nem értesült a 
panaszos kifogásáról, arról elsőként a Panaszbizottságtól szerzett tudomást. A műsorszolgáltató 
álláspontja szerint a fentiek alapján a panaszt a Panaszbizottság Ügyrendjének 13. § (5) 
bekezdése alapján el kellett volna utasítani. A műsorszolgáltató nyilatkozatában előadta továbbá, 
hogy a műsorszegmens a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének minden tekintetben 
eleget tett, mivel a riportban valamennyi oldal képviselje megszólalt (a panaszos maga, a 
Főpolgármesteri Hivatal munkatársa, valamint az érintett lakosok is). 
Az M0-s körgyűrűvel kapcsolatban a műsorvezető nem az ellentétes álláspontokat ismertette, 
hanem a körgyűrűvel kapcsolatos korábbi pereket és azok kimenetelét, valamint a főváros 
által a kamionforgalom korlátozására tett intézkedéseket. 
A műsorszolgáltató a fentieken kívül azért sem ért egyet a panaszos kifogásával, mivel 
álláspontja szerint a panaszos által a riportban elmondottak teljes egészében fedik a panaszos 
levelében foglaltakat. 
A Panaszbizottság a műsorszolgáltató és a panaszos szabályszerű értesítése után 2006. február 8-
án tárgyalást tartott, melyen Lukács András panaszos, a Levegő Munkacsoport elnöke 
megjelent, és az eljáró tanácsnak átadta a T-Com Rt. igazolását a kifogás határidőben történő 
megküldéséről. Az MTM-SBS Televízió RT. műsorszolgáltató képviselője a tárgyalásról távol 
maradt. 
A Panaszbizottság 2. számú eljáró tanácsa a panasznak egyhangúlag helyt adott, a következő 
indokok alapján: 
 
„Az eljáró tanács álláspontja szerint bár a panaszos formailag lehetőséget kapott álláspontja 
közlésére, azonban az álláspontját nem oly módon közölték, hogy abból a panaszosnak a 
riportban feltett kérdésekre adott álláspontja közérthetően és főleg az álláspontjával 
megegyezően hangozzék el. 
Az eljáró tanács álláspontja szerint a műsorszolgáltatónak kötelessége a vitatott kérdés kapcsán 
kifejtett álláspontokat oly módon közvetíteni, hogy azok a nyilatkozó álláspontját helyesen, 
mindenki számára közérthetően tükrözzék. 
Jelen esetben a panaszos nem az M0-s körgyűrű építése ellen tiltakozott, hanem annak keleti 
szakasza megépítését támogatta, míg az északi szakasz vonatkozásában mindaddig, amíg a 
megépítendő híd további folytatása nem épül meg, azt ellenzi, arra tekintettel, hogy ez esetben a 
hídról lejövő forgalom az M0-s további folytatása nélkül a most még meglévő és túlterhelt utakra 
fut be. Ugyancsak nem ellenzi a Pilisvörösvárt elkerülő út megépítését, azonban a jelenleg 
tervezett megoldás ellen tiltakozik, mert az egy több sávos utat vezetne rá a most is meglevő 
szűk utakra, és ezzel sem Pilisvörösvár problémája, sem pedig a Budapestre beérkező 
forgalom nem oldódna meg maradéktalanul.” 
 
Dr. Benke Gábor, az MTM-SBS Televízió Rt. jogi képviselője, 2006. február 16-án a 
Testülethez érkezett levelében az eljáró tanács állásfoglalásával szemben jogorvoslati 
kérelemmel fordult az Országos Rádió és Televízió Testülethez. 
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A műsorszolgáltató álláspontja szerint a Panaszbizottság állásfoglalását meg kell változtatni és a 
panaszt eljárási szabálysértés miatt, illetve mint megalapozatlant el kell utasítani. 
A műsorszolgáltató továbbra is fenntartja azon álláspontját, hogy a panaszos nem fordult a 
műsorszolgáltatóhoz álláspontja ismertetésének ügyében. A műsorszolgáltató szerint a 
panaszos által a Panaszbizottság rendelkezésére bocsátott és az eljáró tanács által 
bizonyítékként elfogadott T-Com Rt. által kiállított igazolásból nem derül ki, hogy az 
pontosan mit tartalmaz, illetve mit bizonyít. 
A fentiek alapján a műsorszolgáltató jogi képviselője szerint az Rttv. 50. § (1) bekezdése 
alapján a panasz elutasításának lett volna – és van a testület előtti eljárásban is – helye. 
A műsorszolgáltató előadja továbbá, hogy a kifogásolt műsorszegmens teljes egészében megfelelt 
az Rttv. 4. §-ában foglalt követelményeknek, és nem sérti az Rttv. 49. §-ában foglaltakat 
sem. 
Álláspontja szerint a 3.§ (1) bekezdésében foglalt szerkesztői szabadság alapján a 
műsorszolgáltató nem köteles egy felvett interjút vágatlan formában leadni, hanem saját maga 
jogosult arról dönteni, hogy az adott interjút hogyan vágja meg mindaddig, amíg az érintett 
kérdésről objektív képet alakít ki ezzel a nézőkben. 
A továbbiakban a műsorszolgáltató a korábbi nyilatkozatával egyezően érvel amellett, hogy a 
műsorszám illetve annak kifogásolt szegmense megfelelt a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
törvényi követelményének. 
 
 
A kifogásolt műsorszegmens leírása 
 
A TV2 hírműsora a műsorszám elején elmondott felvezetőben a következő összefoglalást adta a 
kifogásolt riportról: 
„Éveket késhet a pilisi elkerülő út. Pert nyertek az út ellen tiltakozó zöldek – szerintük járjunk 
vonattal. " 
 
A kifogásolt műsorszegmens teljes egészében a következőket tartalmazta: 
 
Műsorvezető (Máté Krisztina): Éveket csúszik újra a pilisi településeket elkerülő út megépítése, 
mert a Levegő Munkacsoport megnyerte a pert. 
A zöld aktivisták azt mondják, hogy járjanak az emberek inkább vonaton – ettől azonban 
elkerülő út híján még hatalmas marad a településeken a forgalom. Csak Pilisvörösváron 
naponta háromezer kamion megy át. 
 
Helyi lakos 1: Veszélyesen lehet kerékpározni – úgy elmegy mellette 20-50 centire, az ember úgy 
szédül a kerékpáron! 
Helyi lakos 2: Nem állnak meg. Volt, amikor két kocsi közé kerültem. 
Riporter: Ez az egyetlen út, ami a fővárosból Pilisvörösvár felé vezet. Naponta 20-25 000 autó 
megy itt keresztül, ezek közül minimum 2-3 000 kamion. 15 éve készült el egy másik út terve, de 
még egy méter sem készült el belőle. (A képernyőn alsó részén felirat jelenik meg: ELKERÜLŐ 
ÚT: NEM) Egy évvel ezelőtt a Levegő Munkacsoport támadta meg a tervet. 
Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke: Attól, hogy még elkerülik mondjuk 
Pilisvörösvárt, attól még nem oldódik meg a Budapestre való bejövetel. Az egy másik dolog, és 
itt is emberek élnek. 
Riporter: Ez az egyik gondja a Levegő Munkacsoportnak. Attól tartanak, hogy ha az új út 
megépül, a fővárosra még nagyobb forgalom zúdul. 
Lukács András: A Flórián téren, az Árpád hídon mindenütt akkora dugók vannak, hogy ezen 
nem segítene ez az út. Egyetlen lehetőség van: a tömegközlekedés és elsősorban az esztergomi 
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vasútvonal fejlesztése. 
Riporter: A bíróság döntött: új környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell végezni az új 10-es út 
megépítése előtt, mert a lakosságot korábban nem kérdezték meg. (Közben felirat ismét: 
ELKERÜLŐ ÚT: NEM) 
Grószné Krupp Erzsébet, Pilisvörösvár polgármestere: Mindannyiunkat nagyon megindít. 
Riporter: Pilisvörösvár polgármestere szerint nincs olyan ember a városban, aki ne tudna az új út 
tervéről. De nem kezdődhet meg az új út megépítése, amíg el nem készül az új 
hatásvizsgálat. 
Grószné Krupp Erzsébet: Mi nagyon várjuk ezt az utat, nekünk az életünk minősége függ ettől. 
Riporter: A polgármester szerint legalább egy év, mire elkészül az új környezetvédelmi 
hatásvizsgálat. Ha azt nem támadják meg a civil szervezetek, elkezdődhet az út építése. Addig 
ilyen marad a forgalom a pilisi úton. 
Műsorvezető (Bárdos András): Perel a Levegő Munkacsoport az M0-ás északi hídja ellen is. 
Novemberben volt az első tárgyalás, a folytatás pedig júniusban. A káposztásmegyeri 
leágazás ügyében 5 évig tartott a per – azt elveszítették. A dunakeszi leágazás ügyében pedig az 
önkormányzat végül is megállapodott velük. Ugyanakkor a főváros úgy döntött, hogy 
kitiltotta a kamionokat a II. és XII. kerületből. Ezért, minthogy az M0-s nincs meg, még több 
kamion lesz a Hungária körúton és a budai alsó rakparton. Vagyis itt behorpasztom, ott 
kidudorodik. Nincs megoldás M0-s nélkül. 
 
A következő, „kamionstop" felirattal elkülönített műsorrész még mindig az előző témához 
kapcsolódott. 
 
Riporter: A Kapi úton lefelé ezt mutatja egy férfi, aki 17 éve lakik itt. Most üres az út, a 
legtöbb autó este jár erre. 4-5 éve elviselhetetlen a zaj. 
Helyi lakos 3: Beleremegnek a házfalak. Most is éppen itt ment el mellettünk egy nagy 
teherszállító. 
Riporter: Kint lejjebb aztán több is elment. A zöldséges is örül, hogy kitiltották legalább a 
legnagyobb teherautókat. 
Zöldséges: Óriási a személyforgalom, a kamionforgalom... hát nem a kamion, inkább a 
nagyteherautó ... Kamion is jár erre elég sok. 
Riporter: Hétfőtől elvileg már nem fog. A térképen látható területről már kitiltották a 12 
tonnánál, a szűkebb területről a 3,5 tonnánál nehezebb teherautókat is. Most a III. és a XII. 
kerületből is a legnagyobbakat. Eddig arra kerülték el a Hungária körút és a budai 
alsórakpart állandó dugóit, amelyek most persze ott még nagyobbak lesznek. Ez most nem a 
csúcsforgalom, mégis dugó van a Hungária körúton. És a körútról ha körbenéz az ember, azt 
látja, hogy hát legalább annyi teherautó és kamion van, mint amennyi személyautó. El sem lehet 
képzelni, hogy mi lesz itt hétfőtől, amikor az áruszállítók elindulnak az üzletekből. 
Pásti Imre alosztályvezető, Főpolgármesteri Hivatal: Hát ezzel sajnos számolni kell. 
Riporter: Azzal, hogy nagyobb dugók lesznek. Ha lenne elkerülő út, például az M0-s, lenne hová 
terelni a forgalmat a városból. De nincs. Így tökéletes megoldás sincs.  
Pásti Imre: Amíg az nem készül el, kénytelenek használni a Hungária körutat. Tudjuk, hogy az 
zsúfolt, de nincs más megoldás. 
Riporter: A körgyűrű és az északi híd 2007-ig biztosan nem készül el. 
 
A Testület egyetért a Panaszbizottság állásfoglalásával mind annak alaki, mind tartalmi 
vonatkozásai tekintetében. 
A műsorszolgáltató alaki kifogását, miszerint a T-Com Rt. igazolása nem fogadható el a 
műsorszolgáltatóhoz való fordulás bizonyítékaként, a Testület nem tartja megalapozottnak. 
Amennyiben az abban jelzett telefonszám a műsorszolgáltatóhoz hozzárendelhető, a csatolt 
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igazolás a fax-visszaigazolóhoz hasonlóan elfogadható a műsorszolgáltatóhoz fordulás 
igazolásaként. (A Testület tudomása szerint pedig az ott jelzett szám a TV2 központi 
faxszáma.) 
Mivel a fax továbbítása az igazolás szerint határidőben történt, a fentiek alapján a panasz alaki 
hibában nem szenved, így a panasz formai okok alapján történő elutasításának nincs helye. 
 
A panasz tartalmi vizsgálata alapján a testület szintén a Panaszbizottságéval azonos álláspontra 
helyezkedett. 
A Testület nem fogadja el a műsorszolgáltató azon érvelését, miszerint a panaszos kifogásában 
foglaltak és a műsorban elhangzottak teljes mértékben fedik egymást. 
Nem hangzott el ugyanis, hogy a Levegő Munkacsoport nem általában az M0-s, csupán az 
északi és a nyugati szakasz megépítését ellenzi, míg a keleti szakasz megvalósítását évek óta 
szorgalmazzák (a gödöllői átkötés nyomvonalán). 
A riportban elmondottak alapján a fenti különbségtétel nem érzékelhető, így a Testület 
álláspontja szerint a műsorszolgáltató a fenti bemutatással a tényszerűség követelményének nem 
tett eleget. 
A kifogásra nem juttatott álláspont megjelenítésére a Panaszbizottság állásfoglalásának 
rendelkező részében foglaltakkal egyetértve az a legalkalmasabb mód, ha a Testület a 
műsorszolgáltatót arra kötelezi, hogy lehetőséget biztosítson a soron következő műsorában a 
panaszos álláspontjának megjelenítésére. 
A Testület álláspontja szerint a műsorvezető véleménye nem jelent meg olyan kifejezetten és 
hangsúlyosan a riportban, hogy az az Rttv. 4. § (4) bekezdésének sérelmét jelentené, az 
objektivitás megítélésére jelen esetben az Rtv. 4. § (1) bekezdésében foglalt tárgyilagosság 
követelményének vizsgálata keretében kerülhet sor. 
Ennek alapján valóban megállapítható, hogy a riport az M0-s körgyűrű megépítése melletti 
szempontokat hangsúlyozta a megépítés ellen szóló érvek tényszerű és tárgyilagos 
megjelenítése nélkül, megsértve ezzel a kiegyensúlyozott tájékoztatás törvényi alapelvét. 
A műsorszegmens ezzel és a Levegő Munkacsoport álláspontjának hiányos és nem a 
valóságnak megfelelő közlésével kétségtelenül hátrányos helyzetbe hozta az érintett civil 
szervezetet, azonban ez a panaszban megjelölt 3. § (2) bekezdés sérelmét nem veti fel. 
 
A fent leírtakra tekintettel a Testület meghozta határozatát, amelyben a jogorvoslati kérelmet 
elutasítja, és a Panaszbizottság 23-3-2063/2005. sz. állásfoglalását helyben hagyja. 
 
E határozattal szemben az Rttv. 51. § (3) bekezdése alapján közigazgatási úton fellebbezésnek 
nincs helye. A határozat felülvizsgálatát kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróságtól 
lehet kérni. 
 
 
Budapest, 2006. március 16. 
 
az Országos Rádió és Televízió Testület nevében 
 
 

Kovács György elnök 


