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Panasz száma: 9/2015 

 

Tárgy: fellebbezés elbírálása 

 

A FŐSZERKESZTŐK FÓRUMA ELNÖKSÉGÉNEK 

FF1/2016 (V.12) számú 

HATÁROZATA 

 

A Főszerkesztők Fórumának Elnöksége (a továbbiakban: másodfokú bizottság) a IX/2016. 

számú határozattal szemben                   (továbbiakban: panaszos), valamint a Médiatartalom-

szolgáltató (index.hu) által benyújtott fellebbezéseket megvizsgálta és az alábbi döntést hozta.  

A másodfokú bizottság az elsőfokú határozat fellebbezéssel nem támadott részét nem 

érinti. A másodfokú bizottság a panaszos fellebbezését elutasítja, az elsőfokú határozat 

panaszos fellebbezésével érintett részét helyben hagyja. 

A bizottság az Index fellebbezésének helyt ad, az elsőfokú határozatot részben 

megváltoztatja, és a panaszos kérelmét teljes egészében elutasítja.  

E másodfokú határozattal szemben jogorvoslatnak nincsen helye, a közléssel jogerőssé válik.  

INDOKOLÁS 

A panaszos 2015. december 8-án nyújtotta be panaszát az Indexen december 7-án megjelent 

„Újabb százmilliókat költünk a Várkert Bazár” című cikke tárgyában, mivel véleménye szerint 

a lelkiismeretes tájékoztatás követelménye sérült. 

(http://index.hu/gazdasag/2015/12/07/ujabb_szazmilliokat_koltunk_a_varkert_bazar_felujitas

ara/). Álláspontja szerint a szerző kritika és ellenőrzés nélkül vette át a 168ora.hu hírét. 

Hivatkozott arra, hogy az ügyben a közbeszerzési döntés 2014. 08. 27-én történt, melyről a 

szerző nem adott tájékoztatást a cikkben. Továbbá a szerző megfogalmazásai, úgymint a 

korrupciógyanús közbeszerzés, toldozás, hozzácsaptak kifejezések a gyanúba keverést 

szolgálják, anélkül, hogy ezt tényekkel, további tényfeltárással támasztották volna alá. 

Sérelmezte továbbá a panaszos, hogy a szerző nem kérdezte meg az ügyben érintett másik félt, 

pedig egy ilyen közérdeklődésre számot tartó ügyben elvárható lett volna a pályázatot kiíró 

Várgondnokság Kft megkérdezése.  

Az ügyben a panaszos és az Index között 2016. január 11-én egyeztetésre került sor, melynek 

során a felek nem jutottak megállapodásra.  

A panaszt az első fokon eljáró panaszbizottság érdemben megvizsgálta és 2016. április 28-án 

hozott határozatában hat pontból kettőben megalapozottnak találta.   

I. A panaszos szerint a cikkben hivatkozott közbeszerzési döntés már 2014. augusztus 27-én 

megszületett, így nem lehet új hírről beszélni, annak hírértéke nincsen. A 

http://index.hu/gazdasag/2015/12/07/ujabb_szazmilliokat_koltunk_a_varkert_bazar_felujitasara/
http://index.hu/gazdasag/2015/12/07/ujabb_szazmilliokat_koltunk_a_varkert_bazar_felujitasara/
http://168ora.hu/
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Panaszbizottságálláspontja szerint etikai szempontból nincs jelentősége, hogy a hír új vagy sem 

– újnak tekinthető akkor, ha most jutott a média tudomására. Etikai vétség lehetne egy régi, már 

feldolgozott hír újként való beállítása, de ebben az esetben nincs erről szó. A panaszt ebben a 

pontban az első fokon eljárt bizottság nem találta megalapozottnak. 

II. Panaszos szerint az Index kritika és ellenőrzés nélkül vette át a 168 óra hírét. Ezzel szemben 

a bizottság szerint a cikk műfaja lapszemle, egy másik lap cikkének összefoglalója, nem önálló 

kutatás eredménye. Az Index az idézés és átvétel szabályainak megfelelően járt el: feltüntette 

és linkelte az eredeti forrást, nem egyszerűen másolta, hanem összefoglalta a szöveget. A 

bizottság a panaszt ebben a pontban is megalapozatlannak találta.  

III. Panaszos felrótta az Indexnek, hogy az eredeti, a 168 óra cikkének alapjául szolgáló híradást 

közlő Red Flags oldalt „korrupciógyanús beszerzéseket figyelő” szervezetnek nevezi. Panaszos 

szerint ezzel a médium azt sugallja, hogy minden közbeszerzés, amelynél az algoritmus jelez, 

korrupciós ügy lenne. A Panaszbizottság álláspontja szerint az Index megjelölése a sajtóban 

elfogadott és szükséges tömörítés keretei között pontosan írja le a szervezet tevékenységét. A 

bizottság a panasz ezen részét is megalapozatlannak találta. 

IV. Panaszos továbbá kifogásolta, hogy a cikk bizonyos stiláris megoldásai, szóhasználata 

véleményt, minősítést sugallnak és azokat tényként láttatják. Ide sorolja az olyan kifejezéseket, 

mint „toldozgatás”, „nem ez az első hasonló húzás, ősszel már egyszer hozzácsaptak 400 millió 

forintot… ”, vagy „a Bazár bizonyos részei megint felújításra szorulnak”. A bizottság 

álláspontja szerint e nyelvi megoldások egy része valóban pejoratív stiláris többlettel bír és ha 

explicit módon nem is fogalmaz meg véleményt, egyértelműen minősít és manipulál. A cikkben 

a panaszos által felhozottakon kívül is találni ilyen feleslegesen minősítő kifejezést: a 

közbeszerzést megnyert konzorciumot már eddig is milliárdokat „kaszált” (és nem mondjuk 

„keresett” vagy „kapott” vagy „költött nála az állam”).  

A bizottság álláspontja szerint a pejoratív minősítő kifejezések használata ilyen mennyiségben 

és következetességgel megkérdőjelezi a cikk tényszerűségét és erősen sugallja azt, hogy 

inkompetens, pazarló vagy korrupt beruházási döntésről van szó. Nagyon is indokolt, hogy egy 

ilyen léptékű állami beruházást és ilyen mennyiségű közpénz elköltését a sajtó kritikusan 

vizsgálja és ne vegye készpénznek az érintettek nyilatkozatait. A tények gondos vizsgálatát, az 

inkompetencia, a pazarlás vagy a korrupció igazolását azonban nem helyettesítheti a stílus. Egy-

egy érzelmi konnotációjú kifejezés használata nem okoz aránytalan torzulást, azonban az ilyen 

kifejezések tendenciózus használata és kritikus tömege aláássa a kiegyensúlyozottságot. Ezért 

a bizottság a panaszt ebben a pontban megalapozottnak találta.  

 

V. A panaszos mindemellett kifogásolta, hogy az Index 20 milliárd forintot említ a Várkert 

Bazár beruházás teljes eddigi költségeként, miközben az általa példaként citált cikk 

(http://valasz.hu/itthon/varkert-bazar-alhir-borzolta-a-kedelyeket-116460) csupán 7,4 milliárd 

forintra teszi a felújítás költségét. Az Index a korábbi cikkeiben – amelyet a sérelmezett kitételre 

közvetlenül linkel is – transzparensen bemutatta, hogy mit takar az ő 20 milliárdos kalkulációja 

és abban tisztán megkülönböztethető az épületkomplexum és a környék fejlesztésének költsége. 

A bizottság a panaszt ebben a pontban nem tartotta megalapozottnak. 

http://valasz.hu/itthon/varkert-bazar-alhir-borzolta-a-kedelyeket-116460
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VI. Panaszos végül felrótta az Indexnek, hogy a cikkben nem szólaltatta meg a közbeszerzést 

kiíró és a beruházás lebonyolításáért felelős Várgondnokság Kft. képviselőjét. A „másik fél” 

megszólaltatásának elve valóban gyakran fontos etikai előírás. Jóllehet egy átvett anyag, 

lapszemle esetében általában nem várható el a felek megkérdezése, éppen mert a panaszolt cikk 

túlment az egyszerű lapszemlén és sarkos állításokkal egészítette ki azt, jelen esetben ez lett 

volna a célravezető, szükséges és etikus. A bizottság a panasz ezen pontját megalapozottnak 

találta. 

A panaszbizottság határozatával szemben a panaszos és az Index is nyújtott be fellebbezést. A 

panaszosa határozat III. pontja tekintetében kérte a határozat felülvizsgálatát. Álláspontja 

szerint fontos lenne elvi alapon meghatározni, hogy mikor lehet korrupció gyanújáról beszélni. 

Azzal ugyanis, hogy a bizottság a kockázatot és a gyanút kvázi szinonimának tekintette, 

megerősítette azt a fennálló helytelen sajtógyakorlatot, amelyben legalizálja a tisztességes és 

korrupt eljárások egybemosását.  

Az Index fellebbezésében az elsőfokú határozat marasztalást megállapító IV. és VI. pontjait 

kérte felülvizsgálni. A „másik oldal” megszólaltatása elvével kapcsolatban kifejtette, hogy 

lapszemle esetén ez szükségtelen, mert a cikk minden állítása nem pusztán egy másik 

médiumban megjelenteket ismertet és azokat idézi, hanem hivatalos közzétételekben is 

szerepel. Továbbá aggályosnak tarja, hogy a bizottság vizsgálata során túlterjeszkedett a 

panaszos beadványán és általában vizsgálta az Index gyakorlatát a Várkert Bazárral megjelent 

korábbi cikkekkel kapcsolatban is.  

Az első fokon megállapított másik marasztalással kapcsolatban, miszerint a tények és 

vélemények összekeverése sérti a lelkiismeretes tájékoztatás elvét, fellebbezésében kifejtette, 

hogy a cikkben használt kifejezések nem lépték át a tényszerűség vagy a tényműfajok határát.  

Álláspontja szerint a Várkert többszöri átadása indokoltan volt téma a sajtóban. A cikk minden 

megállapítsa a 168 óra hírére alapozva, az általuk hivatkozott európai közbeszerzési értesítő 

oldalon, illetve korábban hivatalosan megjelent közléseket idézve jelent meg. A panasz alapjául 

szolgáló hír arról szólt, hogy a nemrég befejezett beruházás esetében újabb jelentős összegű 

munkák megrendelése derült ki. Ha mindezeket egyszerű toldozgatásként írja le egy újságíró, 

azzal nem minősít, nem pejoratív vagy érzelmi konnotációjú jelzőt használ, hanem köznyelvi, 

ebben az esetben indokolt fordulattal élt.  

Továbbá előadta, hogy a közösségi média és a sajtónyelv folytonos megújulása zajlik és 

rendkívül veszélyesnek tartja, ha a bizottság az alakuló gyakorlata során stiláris kérdésekben 

kezdene használható/nem használható kategóriákat felállítani. A különböző sajtóorgánumok 

más-más hangvételt, stílust ütnek meg, belső indítatás, célcsoport, social média hatások és 

egyéb tényezők függvényében. Mindez nem a cikkek kiegyensúlyozottságát, hanem a médium 

stílusát határozzák meg. 

A panaszeljárás rendje VII. pontja alapján, a másodfokon eljáró Főszerkesztők Fórumának 

Elnöksége (továbbiakban: másodfokú bizottság) 2016. május 5-én tárgyalást tartott, amelyen a 
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panaszos és az Index főszerkesztője egyaránt megjelent. Fellebbezésüket mindketten szóban is 

előadták, megerősítették.  

A másodfokú bizottság az elsőfokú határozat fellebbezéssel támadott III. IV. és VI. pontjait 

vizsgálta felül, a fellebbezéssel nem érintett további három pontját nem vizsgálta.  

A határozat III. pontja vonatkozásában a másodfokú bizottság egyetért azzal a megállapítással, 

hogy a Red Flags oldal „korrupciógyanús beszerzéseket figyelő” szervezetnek való 

megnevezése a sajtóban elfogadott és szükséges tömörítés keretei között pontosan írja le a 

szervezet tevékenységét. A másodfokú bizottság álláspontja szerint a panaszos által hivatkozott 

gyanú kifejezést a szerző nem büntetőjogi, hanem általánosabb, köznyelvi értelemben 

használja, ezzel tehát nem sugall semmilyen hamis képet vagy látszatot. A fentiekre való 

tekintettel a másodfokú bizottság a panaszos fellebbezését elutasítja, az elsőfokú 

határozatnak a panaszos fellebbezésével érintett részét helyben hagyja. 

A határozat IV. pontja vonatkozásában a másodfokú bizottság azt vizsgálta, hogy a szerző által 

használt érzelmi töltetű kifejezések összességében eredményezték-e a tények és vélemények 

keveredését. 

A másodfokú bizottság szerint a cikk alapvetően tényadatok újraközlésére szorítkozik. A szerző 

ezekhez fűzött, az Index általános stílusába, szóhasználatába illeszkedő magyarázat 

összességében nem tekinthető tudatos véleményformálásnak, nem elegendő ahhoz, hogy 

manipulatív szándékot tulajdonítsunk neki.  

A sajtónyelv az elmúlt években – részben a közösségi média terjedésének köszönhetően - 

radikálisan átalakult és a szerző által használt köznyelvi, élő és időnként akár érzelmileg is 

telítettnek tűnő fordulatok ugyan a társadalom egyes részei számára lehetnek nehezen 

dekódolhatóak vagy félrevezetőek, az Index közönsége számára azonban bevett stiláris elemek 

lettek, elvesztették érzelmi többletüket. Ezek használata kritikus tömegben lehet azonban olyan 

mértékű is, amely már manipulatívnak tekinthető, ebben az esetben azonban a bizottság 

véleménye szerint még ezen határon belül marad. A bizottság szerint – az elsőfokú határozattal 

szemben – jelen cikk esetében nem valósult meg a tények és vélemények összekeverése.  

A fentiekre való tekintettel a másodfokú bizottság az Index fellebbezésének helyt ad, az 

elsőfokú határozatot ebben a pontban megváltoztatja és a panaszos kérelmét elutasítja. 

A határozat VI. pontjával kapcsolatban a másodfokú bizottság szintén felülbírálta az első fokon 

eljárt bizottság álláspontját.  

A másodfokú bizottság álláspontja szerint a 168 Órától átvett anyagban valóban nem szólal 

meg a másik fél, azonban ez a követelmény egy lapszemlézett anyag esetében nem elvárható. 

A bizottság felülbírálta az elsőfokú határozat azon érvelését, amely azért rótta meg az Indexet, 

mert a témáról szóló cikkeiben visszatérően elmulasztotta a másik fél (a beruházói, kivitelezői 

oldal) meghallgatását. A másodfokú eljárás keretében tartott meghallgatáson az Index 

főszerkesztője jelezte, hogy számos alkalma volt a nem kizárólag a beruházást lebonyolító 

vállalatnak, de a beruházó kormányzat képviselőinek megszólalniuk a témában. A bizottság 
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szintén problémásnak tartotta azt az érvelést, amely nem csupán a panaszban megjelölt konkrét 

közlést, hanem egy szerkesztőség nehezen megfogható "általános gyakorlatát" vizsgálta. 

A fentiekre való tekintettel a másodfokú bizottság az elsőfokú határozat IV. és VI. 

pontjaira vonatkozó fellebbezésnek helyt ad, az elsőfokú határozatot részben 

megváltoztatja, és a panaszos kérelmét elutasítja.  

 

Budapest, 2016. május 12.  

 

 

Szigeti Péter   Galambos Márton  Török Diana  Nyerges Csaba 

 

 

 

 

 


