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Panasz száma: 11/2015 

                                                                                                                              

Tárgy: panasz elbírálása 

 

A PANASZBIZOTTSÁG 

1/2016 (I.14.) számú 

HATÁROZATA 

 

A Panaszbizottság a Szutorné Varga Bernadett által (cím:. Úttörő u. 4. 

Répcelak 9653, továbbiakban: Panaszos) az index.hu online hírportálon 2015. december 8-án 

megjelent „Szükségállapotot vezetne be a WHO Ukrajnában” című cikke kapcsán az index.hu 

szerkesztőségével (cím: 1033 Budapest, Flórián tér 1., továbbiakban: Médiatartalom-

szolgáltató) szemben indított eljárása kapcsán a panaszt érdemben megvizsgálta és azt 

elutasítja. 

A határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől 

számított 5 munkanapon belül a Főszerkesztők Fórumához címzett (panasz@korrektor.hu 

email címre vagy postacím: 1124 Levendula u. 11.) fellebbezéssel kérhető. A fellebbezést a 

Főszerkesztők Fórumának Elnöksége a következő rendes ülésén bírálja el. 

INDOKOLÁS 

I. 

A panaszos 2015. december 9-én nyújtotta be panaszát az Indexen december 8-án megjelent 

„Szükségállapotot vezetne be a WHO Ukrajnában” című cikke tárgyában, mivel véleménye 

szerint a lelkiismeretes tájékoztatás követelménye sérült. 

(http://index.hu/tudomany/egeszseg/2015/12/08/szuksegallapotot_vezetne_be_a_who_ukrajna

ban/) 

A panaszos az egyeztetés lehetőségével nem kívánt élni, így Panaszbizottság ült össze az 

ügyben. A panaszos az Index cikkét a lelkiismeretes tájékoztatás és a sokkoló tartalmakra 

vonatkozó elvek szempontjából tartotta kifogásolhatónak. A lelkiismeretes tájékoztatás és a 

pártatlanság a panaszos szerint azáltal sérül, hogy a cikk „az oltáspártiak táborát képviseli”. A 

panaszos szerint a cikk hiányos, mert nem tér ki arra, hogy az Országos Epidemológiai 

Központ (OEK) honlapján található tájékoztató anyag szerint a polio járvány „vakcina 

eredetű”. A panaszos felrója a szerzőnek azt is, hogy ezen információk elhallgatásával 

sokkolja közönségét. („Félelmet kelthet, mert sajnos az emberek nagy részének rögtön csak a 

veszélyforrás, a járvány gondolata jön át a cikkből, az nem derül ki számukra, hogy a 

fertőzést maga a polio vakcina okozta”). Véleménye szerint a cikk azáltal is sokkol, hogy 

eltúlozza a fertőzés következményeit: miközben az OEK tájékoztatójában az olvasható, hogy 

„a fertőzés legtöbbször tünetmentesen zajlik, de ritkán súlyos bénulást okoz”, a cikk azt 

sugallja, hogy „biztos a bénulás a megfertőződés utáni órákban”.  
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II. 

A Panaszbizottság a panaszt az alábbi pontokban vizsgálta: 

a, kimutatható-e a pártatlanság hiánya? 

b, eltúlozza-e a fertőzés lehetséges következményeit? Sokkoló tartalomnak minősül-e? 

 

II/a. 

 

A panaszos által hivatkozott közlemény 

(http://www.oek.hu/oek.web?to=1725&nid=670&pid=1&lang=hun) az Országos 

Epidemológiai Központ oldalán egyértelműen az „az évek óta jellemző alacsony átoltottsági 

arányok”-at teszi felelőssé a járványért. („Az elmúlt években egyre nagyobb tömegek váltak 

sebezhetővé az el nem végzett védőoltások miatt, 2014-ben a gyermekek mindössze 50%-a 

részesült gyermekbénulás és egyéb, védőoltással megelőzhető betegség elleni 

immunizációban”. Így az OEK tájékoztatójában felvázolt megoldás is minden 5 év alatti 

gyermek beoltása.  

 

A tájékoztatóban valóban szerepel, hogy az adott fertőzések vakcina-eredetűek, de a szöveg 

egyértelmű abban a tekintetben, hogy abból az alacsony beoltottsági arány miatt válhatott 

járvány.  

„Az OPV biztonságos vakcina, de ritka esetekben a vakcinatörzs ún. vakcina-eredetű 

poliovírussá képes visszaalakulni: genetikai mutációval visszanyerheti a vad 

poliovírusra jellemző megbetegítő-képességét és terjedési tulajdonságát. A lakosság 

körében cirkuláló vakcina-eredetű poliovírusok ritka, de jól ismert poliovírus törzsek, 

amelyek általában a nem megfelelően immunizált közösségekben jelennek meg. Ezek a 

vírusok ugyanolyan kórképet okoznak, mint a vad poliovírusok. Amennyiben egy 

közösség átoltottsága alacsony, a vakcinatörzs cirkulációs ideje megnyúlik és megnő a 

mutációk lehetősége.  

A vakcina-eredetű poliovírus okozta járvány komoly járványügyi esemény egy nem 

megfelelően oltott populációban, hasonlóan a vad poliovírus okozta járványhoz. 

Valószínűsíthetően a vakcina-eredetű poliovírus hónapok óta cirkulál Ukrajnában és 

feltehetőleg megtalálható az ország egyéb pontjain is. A múltbeli járványügyi 

események tapasztalatai alapján feltételezhető, hogy további gyermekek bénulással 

járó megbetegedésének nagy a kockázata Ukrajnában, és ez egészen addig jelentős 

mértékű marad, amíg a WHO által ajánlott széleskörű kampányoltások meg nem 

történnek.” 

 

Az Index cikkében valóban nem szerepel utalás arra, hogy a két fertőzés vakcina-eredetű 

lenne, ugyanakkor az OEK tájékoztatójának sem ez a központi eleme, hanem az alacsony 

beoltottság és a sürgősen szükséges oltási kampány. Fontos körülmény, hogy az Index cikke 

egy mindössze 1000 karakteres rövidhír (amelynek forrása valószínűleg az MTI, mivel 

ugyanezt a szöveget más oldalakon – pl. Origo, ATV – megtaláltuk) amely nyilvánvalóan 

nem terjedhet ki az ügy minden részletére, csak a legfontosabbakat foglalhatja össze. A szerző 

az elvárható gondossággal járt el, amikor az egészségügyi tájékoztatóból az oltások 

fontosságát emelte ki és nem az oltás kivételként, mellékhatásként említett fertőzési 

potenciálját. Bizonyos értelemben ez tekinthető „oltáspárti” elfogultságnak, de csak annyiban, 

amennyiben a tudományos és az egészségügyi status quo „oltáspárti”. Természetes, hogy 

minden, bármilyen széles támogatással is bíró elmélettel szemben léteznek ellenvélemények 

és időről időre ezek kaphatnak is megszólalási lehetőséget a sajtóban. Nem elvárható 
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azonban, hogy ez minden egyes esetben megtörténjen.  Az Index nem vétett a pártatlanság 

elve ellen. 

 

II/b.  

 

A panaszos által hivatkozott közlemény úgy fogalmaz: „a fertőzés legtöbbször tünetmentesen 

zajlik, de ritkán súlyos bénulást okoz. Ha a légzőizmokat is érinti a betegség, tartós gépi 

lélegeztetésre szorulhat a beteg és a halálozás is gyakori. A végtagok bénulása miatt sokan 

járógépbe kényszerülnek.”. Az Index cikke szerint „A betegség az idegrendszert támadja meg 

és órákon belül bénulást okozhat. Minden kétszázadik fertőzés okoz maradandó bénulást.” A 

két megfogalmazás közötti különbség valóban érdemi, ugyanakkor nem fokozati. A „minden 

kétszázadik fertőzés okoz maradandó bénulást” kitétel az OEK közleményében nem szerepel, 

de nem is ez a közlemény a rövidhír forrása – az adat ellenben ellenőrzött forrásból, a WHO 

oldalán is egyszerűen megtalálható. („One in 200 infections leads to irreversible paralysis.”). 

A WHO még azt is hozzáteszi: „among those paralysed, 5% to 10% die when their breathing 

muscles become immobilized.”. Az Index az utóbbi, a halálozási arányra utaló – bizonyos 

értelemben sokkolóbb - információt fel sem használta cikkében. Két nappal később pedig 

„Gyermekbénulás Ukrajnában: Kárpátalja nincs veszélyben” című cikkében tovább árnyalta 

a képet. Nem állapítható meg tehát, hogy az Index eltúlozta volna fertőzés veszélyét. Még ha 

el is képzelhető, hogy egy járványra vonatkozó információk sokkolóak lehetnek egyes 

olvasók számára, ez ebben az esetben elkerülhetetlen és semmiképp sem öncélú. Önmagában 

nem etikai vétség nem szó szerint átvenni egy közlemény megfogalmazásait, és különösen 

nem az, ha egyéb források is rendelkezésre állnak. 

III. 

A Panaszbizottság a fentiek kifejtettek alapján megállapította, hogy az Index a panaszos által 

megjelölt pontok egyikében sem vétett az etikai irányelvek ellen.  

Budapest, 2016. január 18. 

 

Bodrogi Bea    Detrekői Zsuzsa   Weyer Balázs 

 

 

 


