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Bevezetés

A média szabadsága és pluralizmusa elengedhetetlen feltétele a demokráciának, mivel egyik 
legfontosabb szerepük az, hogy biztosítják a vélemények és elképzelések kinyilvánításának 
szabadságát, és elősegítik az emberek hatékony részvételét a demokratikus folyamatokban.
Az Európai Parlament lankadatlan figyelemmel fordul a médiapluralizmus védelme és 
támogatása felé, mivel az az egyik alappillére a tájékozódás és a szólás szabadságának, az 
Alapjogi Charta 11. cikkében foglalt és a demokrácia megőrzésére irányuló alapelveknek.

Egy nyitott és demokratikus társadalomban a számos különféle forrásból származó 
információk sokasága, valamint a széles körű értékes információkhoz való hozzáférés 
egyaránt előfeltétele a demokratikus kommunikációnak.
Az európai polgárok nemcsak a független, objektív és pártatlan tájékoztatáshoz való garantált 
hozzáférésre, hanem más, színvonalas tartalmak gazdag kínálatára is jogosultak.
Amint azt a bizottsági munkadokumentum1 is hangsúlyozza, a médiapluralizmus fogalma 
nem korlátozható a média tulajdonjogainak koncentrálódásával kapcsolatos problémára. A 
kérdés megvitatása során különböző témák merülnek fel, ilyen például a közszolgálati 
műsorszolgáltatás, a politikai hatalom, a gazdasági verseny, a kulturális sokféleség, az új 
technológiák kifejlesztése és az átláthatóság, valamint az újságírók munkakörülményei az EU-
ban.
Az említett témákból eredően az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés az, hogy milyen 
szerepet töltsön be az EU a médiapluralizmus biztosításában. A pluralizmusról folytatott viták 
tehát egy tágabb kérdésről, az Európai Unió modelljéről való elmélkedéshez vezetnek, annak 
megvitatásához, hogy milyen európai társadalmat próbálunk felépíteni, e társadalomnak 
milyen értékeket kell szem előtt tartania, és hogy mit szeretnénk örökül hagyni a jövő 
nemzedékeinek.
Ez a munkadokumentum e különféle kérdések különböző vonatkozásait járja körül, és célja, 
hogy bemutassa a médiapluralizmus védelme előtt jelenleg álló akadályokat.

Az EU hatáskörei a médiapluralizmus terén

A médiapluralizmus tekintetében az Unió fellépése csak a versenyjog területére 
korlátozódhat. Az EU legtöbb új tagállamában azonban a média tulajdonlásának vertikális és 
horizontális koncentrálódására irányuló cselekvések pénzben kifejezett mértéke nem éri el azt 
a határt, ahol az EU versenyjoga alkalmazhatóvá válna.

A média nemcsak üzlet, hanem számottevő befolyással bíró ideológiai és politikai eszköz is. 
Ezért indokolt lenne a nagyobb arányú uniós és nemzetközi részvétel.

Fontolóra kell venni a médiumok szabadságával foglalkozó charta kidolgozását, és 
törekednünk kell arra, hogy azt egész Európában, sőt, világszerte elfogadják és ratifikálják. 
Szilárd, megbízható és pártatlan mutatók alkalmazásával folyamatos ellenőrzésnek kell 
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alávetni a médiapluralizmust szolgáló rendszereket.
Ezenkívül meg kell találni annak módjait, hogy hangot adjunk az azon tagállamoktól és uniós 
hatóságoktól származó határozott üzeneteknek, ahol fejlesztésre van szükség, például egy 
elkötelezett, független médiaügyi ombudsman kinevezése révén, aki kizárólag a köz érdekéért 
felelős.

A média koncentrálódása Európában

Az új információs technológiák terén elért haladás ellenére továbbra is a televízió az egyik
legbefolyásosabb információforrás az európai polgárok számára. A nézők ma már több száz 
csatornából választhatnak. Az televíziózás új formái, például a mobil TV, valamint a digitális 
átállás révén hozzáférhetővé váló új csatornák fejlődésével ma már végtelen lehetőségek 
állnak rendelkezésre a tartalmak széles körének megjelenítésére.
A rendelkezésre álló mennyiség növekedése azonban nem járt együtt a minőség 
emelkedésével. Sőt, EU-szerte észrevehetően romlott a tartalom színvonala, leginkább és 
legnagyobb mértékben a hírműsorokban: a televíziók Európa-szerte  egyre kevésbé 
informatívak, és egyre szenzációhajhászabbak.
A tulajdonlás koncentrálódása a tartalom minőségének csökkenéséhez vezetett. A programok 
minőségének jelenlegi romlása leginkább azokban a tagállamokban észrevehető, ahol magas 
szintű a médiatulajdonlás koncentrálódása.

A legbefolyásosabb vállalatok képesek kiaknázni üzleti modelljeik bővíthetőségét, és ezáltal 
kiszorítani a piacról a potenciális új belépőket. Az új és kiváló minőséget képviselő 
szolgáltatók nehezen tudnak majd versenyre kelni a más piacokról, más csatornáktól és a 
nagyvállalatok archívumaiból származó, olcsón újra felhasznált tartalommal.

Így előfordulhat, hogy az új csatornák megszaporodása egyszerűen csak néhány, kizárólag a 
nyereség maximalizálására törekvő vállalat erejét növeli.

Jelenleg az EU tagállamaiban igen eltérő a helyzet.
Az olyan országokra, mint például Olaszország, Németország, Hollandia és Svédország, a 
média nagyfokú koncentrálódása jellemző. Olaszország esete különösen érdekes, mivel ott két 
vállalat, a RAI és a Mediaset van monopolhelyzetben, amelyek csaknem egyenlő mértékben 
osztoznak a piacon.
Ezzel szemben néhány országban, például az Egyesült Királyságban, a koncentrálódás 
kevésbé erőteljes. Különösen az Egyesült Királyság a közszolgálati műsorszolgáltatókat arra 
kötelezi, hogy megfelelően kiegyensúlyozott, a tartalmak széles skáláját felölelő szolgáltatást 
nyújtsanak, és szolgálják ki a különböző életkorú és eltérő háttérrel rendelkező emberek 
ízlését és igényeit.

Az új tagállamok médiapiacain megfigyelhető fejlemények komoly aggályokat vetnek fel. 
Néhány országban, például Magyarországon vagy Észtországban, a televíziózásban igen 
magas a külföldi tulajdon aránya. Ezenfelül a tömegtájékoztatási eszközök tulajdoni viszonyai 
nem elegendően átláthatók a polgárok és a fogyasztók számára.

Ez az erősödő tendencia szabályozás hiányában az Európai Unióban veszélyt fog jelenteni a 
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pluralizmusra, a demokráciára és a kulturális sokszínűségre.

Az új technológiák és a digitális átállás hatása a médiára

A nem megfelelően irányított digitális átállás lehetőséget nyújthat a vezető üzleti szereplők 
számára a pluralizmus és a sokféleség további gyengítésére, valamint a jó minőségű tartalom 
kiszorítására a közszolgálati műsorszolgáltatásból.
A csatornák és a médiaplatformok számának növekedését nem tekintették olyan 
fejleménynek, amely szükségszerűen javítaná a médiapluralizmust vagy a tartalom minőségét.
A legnagyobb veszélyt az egyforma és egy kaptafára készült tartalmat kínáló kereskedelmi 
csatornák elburjánzása jelenti, amelyek fő célja a lehető legnagyobb nyereség elérése.
Az új audiovizuális technológiákat mindenekelőtt arra kell felhasználni, hogy biztosítsák a 
médiapluralizmust, és egyre több polgár számára közvetítsenek kiváló minőségű 
programokat.

Az EU-nak és tagállamainak figyelembe kell venniük a társadalmi, kulturális és politikai 
tényezőket annak érdekében, hogy megőrizzék a médiapluralizmust és támogassák a 
kulturális és nyelvi sokszínűséget.

A közszolgálati műsorszolgáltatók és a közösségi média szerepe

A jó minőségű és változatos televíziós szolgáltatás létrehozásának és terjesztésének lehetővé 
tétele érdekében a közszolgálati műsorszolgáltatók számára számos forrást és eszközt kell 
biztosítani, amelyekkel garantálhatják számukra valódi függetlenedést a politikai nyomástól 
és a piaci erőviszonyoktól.

Ma azonban a közszolgálati műsorszolgáltatók méltánytalan és elhibázott módon a piaci 
részesedés megszerzése érdekében versenyre kényszerülnek a kereskedelmi csatornákkal, 
amelyeknek általában kevés vagy semmiféle kötelezettségük sincs a nyilvánossággal 
szemben.

A kereskedelmi csatornákkal folytatott verseny miatt a köztévék szükségtelen módon
kénytelenné válnak „lebutítani” az általuk sugárzott tartalmat. A helyzet több tagállamban is 
drámai. Lengyelországban és Magyarországon például a köztévé piaci részesedése 1997 és 
2003 között 80%-ról 20%-ra esett vissza.

Ezért rendkívül fontos, hogy jobb és hatékonyabb módszert találjanak a média 
szabályozására, és elégséges erőforrást bocsássanak rendelkezésre a jó minőségű
közszolgálati televízió támogatása és biztosítsa érdekében, amely ellensúlyozhatja a 
kereskedelmi csatornák fölényét, és széles körben hozzáférhetővé teheti a magas színvonalú 
programokat.

A köz- és a magánszféra közötti verseny a hagyományos liberális elmélet által jósoltakkal
ellentétes hatást váltott ki. Az ilyen verseny nem vezetett a közszolgálati műsorszolgáltatás 
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minőségének javulásához. Az összes tagállam túlnyomó részében a mai tendencia a 
sokszínűség hiánya vagy súlyos hiányosságai, a tartalom kereskedelmi jellegűvé válása, az 
egyszerűsítés, a félretájékoztatás, a szenzációhajhászás, valamint az olcsó és változatosság 
nélküli szórakoztatás felé mutat.

Ezért rendkívül fontos, hogy megerősítsék a közszolgálatoknak a médiapluralizmus, a 
demokratikus párbeszéd, valamint valamennyi polgárnak a kiváló minőségű tartalomhoz való 
hozzáférése fenntartásában betöltött alapvető szerepét, elegendő finanszírozás révén biztosítva 
számukra a függetlenséget és az önállóságot.

A közszolgálati műsorszolgáltatóknak jobb és láthatóbb helyet kellene elfoglalniuk az Unió 
médiatérképén, amelyet nem a piaci részesedés és a hirdetési bevételekért folytatott verseny 
révén érdemelnek ki, hanem azzal, hogy eredeti produkciók és programok olyan választékát 
kínálják, amelyet a magán műsorszolgáltatók általában nem sugároznak. A közszolgálati 
műsorszolgáltatóknak tevékeny részt kell vállalniuk a pluralizmus, az innováció, illetve a 
tartalom sokszínűsége fejlesztésében, magas erkölcsi és minőségi normákat követve, 
elfogulatlan és független hírszolgálatot, tájékoztatást és kommentárokat nyújtva.

A közösségi médiumokat, például a mindenki által fogható csatornákat, újságokat vagy más 
tartalmakat (például a diákok által diákújságokban vagy -rádiókban közzétett tartalmakat) a 
közszolgáltatás részének kellene tekinteni, és szükség esetén köztámogatásban kell 
részesíteni.

Ugyanakkor kielégítő választ kell találni az ilyen csatornákon történő reklámozás kérdésére. 
Egyrészről a helyi szolgáltatások és vállalkozások hirdetéseinek megjelentetését
közszolgálatnak lehetne tekinteni. Ezért a megfelelő vállalkozások üzleti hirdetései esetén 
elfogadható a kereskedelmi üzenetek támogatott díja. Másrészről figyelni kell arra, hogy ezzel 
ne ássák alá a professzionális újságírás hirdetési bevételeit.

A felhasználók által létrehozott tartalom felhasználása

Különösen a tömegpiaci fogyasztók szórakoztatását célzó kiadványok használják egyre 
gyakrabban az olvasók és nézők által előállított tartalmat. Mobiltelefonokkal készített videók 
és képek, nyaralások történetei, hétköznapi történetek és viccek tartoznak a nyilvánosság által 
létrehozott és nyereségérdekelt csatornákon keresztül közzétett tartalom példái közé. A 
fogyasztók legjobb esetben szimbolikus jutalomban részesülnek a tartalomért, időnként a 
felhasználók közötti sorsolás formájában, ahol fődíjat és több kisebb díjat osztanak ki.

Az ilyen tartalom kiszorítja a professzionálisan létrehozott tartalmat , a médiaszakemberek 
megélhetésének és a tartalom újságírói színvonalának kárára. Az ilyen tendenciákkal szemben 
alkalmazott intézkedések közé tartozhatna a felhasználók által létrehozott tartalmakért járó, 
intézményesített mértékű ellentételezés.

A felhasználók által létrehozott tartalom emellett magában rejti a közéleti személyiségek és a 
magánszemélyek folyamatos felügyeletét és magánéletük megsértésének kockázatát. Ezért 
meg kell vitatni az ilyen tartalomra vonatkozó etikai és jogi kódexek alkalmazhatóságát.
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Magánjellegű publikációk: blogok és fórumok

A blogok mind a nagy nyilvánosság, mind a médiaszakemberek körében egyre népszerűbbek. 
Számos esetben jelentős mértékben befolyásolták az üzleti vezetők és vezető 
médiaszakemberek döntéseit, sőt, az ezekkel a vezetőkkel kapcsolatos döntéseket is.1

Sok újságíró blogot vezet munkáltatója weboldalán, mások kifejezetten ezt a célt szolgáló 
weboldalakon blogolnak. A médiaszakemberek által vezetett „privát” blogok jogállása 
jelenleg nem meghatározott, ami bizonytalanságokat okoz a forrásvédelem, az etikai kódexek 
alkalmazhatósága, valamint perek esetén a felelősség megállapítása tekintetében. Bizonyos 
mértékben ugyanezek a kérdések vonatkoznak a politikusok/közéleti személyiségek és az 
egyszerű állampolgárok blogjaira.
Ezenkívül a médiaszakemberek körében széles körben elterjedt bloghasználat kérdéseket vet 
fel az elsődleges foglalkozásukban létrehozott tartalmak pluralizmusa tekintetében.

Médiaműveltség

Néhányan azzal érvelnének, hogy végül is a nézők felelősek annyira, hogy kontrollálják 
magukat és szabadon eldöntsék, hogy mit akarnak nézni, és nincs szükség a médiapluralizmus 
megőrzését célzó szabályozásra. Ez lenne a helyzet, ha a nézők médiaműveltsége megfelelő 
lenne. Sajnos ez távolról sem így van.

Napjainkban a tájékoztatás elsősorban vizuális formában érkezik. Minden médiaüzenetet egy 
kreatív nyelv alkalmazásával dolgoznak ki, amelynek megvannak a saját szabályai, 
támogatott értékei és szempontjai, és céljuk gyakran a nyereség- és/vagy hatalomszerzés.
A médiaműveltség hasznos eszköze lenne a médiapluralizmus megőrzésének, mivel a nézők 
önállóan meg tudnák ítélni a számukra hozzáférhető programok vagy információk tartalmát.

E tekintetben az EU polgárait ösztönözni kell, hogy fejlesszék a tartalmak elemzésével és az 
információk kezelésével kapcsolatos készségeket, amelyek lehetővé tennék, hogy kreatív és 
kritikus módon gondolkodjanak.

Az újságírók munkakörülményei Európában

Sok újságíró bizonytalan munkakörülmények között dolgozik az EU-ban. Egyre gyakoribb a 
rövid időre szóló szerződések alkalmazása, kiváltképp, ha az alkalmazottak a médiatulajdonos 
székhelye szerinti országától eltérő országban tevékenykednek. Ez a helyzet nem segíti elő az 
újságírók függetlenségét, etikusságát és szakmaiságát előmozdító légkör kialakulását.

                                               
1 Vö.: John Mackey, a Whole Foods vezérigazgatójának (USA) és másoknak a blog- és fórumbejegyzései.
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