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A tömegtájékoztatás szabadságára vonatkozó irányadó szabályozás

Európában a tömegtájékoztatás szabadsága és a sokszínűség területén történő előrelépés 
érdekében az előadó az alábbi kérdések vizsgálatát javasolja.

a) szakismeretek összegyűjtése az EU területén megvalósuló tömegtájékoztatás 
szabadságáról és sokszínűségéről: a polgárok, érdekelt felek, intézmények, az Európa Tanács, 
az EBESZ stb. bevonásával az EU-ban és tagállamaiban fennálló konkrét helyzet értékelése, a 
problémák azonosítása és a megoldásokra irányuló javaslatok meghozatala érdekében széles 
körű vitára van szükség. Az EP-ben, a Bizottságban, a magas szintű munkacsoportban stb. 
folyamatban lévő tanulmányok és ajánlások különösen fontosak ahhoz, hogy kellőképpen 
megalapozott döntések születhessenek.

b) nemzetközi és európai szinten, azaz az Európa Tanács (a Miniszterek Tanácsa, a 
Parlamenti Közgyűlés, az Emberi Jogok Európai Bírósága, az emberi jogi biztos, a Velencei 
Bizottság), az EBESZ és annak a tömegtájékoztatás szabadságáért felelős képviselője, az 
ENSZ tömegtájékoztatás szabadságával foglalkozó különelőadója, az UNESCO stb. által 
kidolgozott nem kötelező erejű szabályok azonosítása és egységes keretbe foglalása. Ezek a 
szervek rendkívüli munkát végeztek a demokrácia, a tömegtájékoztatás szabadsága és a 
sokszínűség érdekében, szabályaik egy része pedig közös, és az uniós tagállamoknak ezeket 
kell alkalmazniuk.

c) a szabályoknak, valamint a tömegtájékoztatás szabadságának nyomon követése az 
EU-ban és a tagállamokban: a szóban forgó szabályoknak a tömegtájékoztatás szabadságára 
való alkalmazását nyomon kell követni a tömegtájékoztatás szabadságát fenyegető veszélyek 
azonosítása, és – ahol e veszélyek felmerülnek, ott – a megoldások megtalálása érdekében. 
Amint azt korábban az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága 
is kérte, az Alapjogi Ügynökséget meg lehetne bízni a szabályoknak, valamint az EU-ban és a 
tagállamokban a tömegtájékoztatás szabadsága helyzetének nyomon követésével. Alapként a 
független tanulmányban kidolgozott mutatókat lehetne alkalmazni, a nyomon követést pedig a 
nem kormányzati szervezetekkel és az érdekelt felekkel együttműködésben kell végezni, hogy 
létrejöhessen egy korai előrejelző rendszer. A Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament ezt 
követően megfelelő kezdeményezéseket hozhatna a tömegtájékoztatás szabadságát fenyegető 
veszélyek elhárítása és a megoldások megtalálása érdekében.

d) uniós hatáskörök a tömegtájékoztatás szabadsága és a sokszínűség terén: tisztázni 
kell, hogy az EU-nak van-e hatásköre arra, hogy e területen jogalkotási kezdeményezést 
javasoljon és fogadjon el. Jogi véleményt kellene kérni az Európai Parlament Jogi 
Szolgálatától, vagy más intézményektől, ugyanakkor tudósokat és szakembereket is fel 
lehetne kérni arra, hogy fogalmazzák meg véleményüket, különösen az Európai Egyetemi 
Intézet tömegtájékoztatás sokszínűségével és szabadságával foglalkozó központját, amely már 
elkezdte munkáját ebben a témában.

e) uniós jogalkotási kezdeményezés, önszabályozásra irányuló kezdeményezések, 
készenléti beavatkozás: széles körű vitát kellene indítani a tömegtájékoztatás szabadsága 
védelmének legmegfelelőbb módjáról. A megválaszolandó kérdések közé tartoznak az 
alábbiak: az EU előmozdítja-e egy jogalkotási kezdeményezés létrejöttét, az önszabályozást 
és „készenléti” beavatkozások megtételét, amennyiben a tagállamokban megsértik a 
tömegtájékoztatás szabadságát és a sokszínűséget? Az EU probléma mely aspektusával kíván 
foglalkozni, hogyan és milyen szinten? A tömegtájékoztatás szabadságával és a 
sokszínűségével kapcsolatos összes problémára megoldást ad-e egy uniós jogalkotási 
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kezdeményezés? Hogyan biztosítható, hogy az uniós vagy nemzeti jogszabályok ne teremtsék 
meg annak lehetőségét, hogy a kormányok még nagyobb politikai befolyással bírhassanak a 
tömegtájékoztatás irányítására? 

f) a tömegtájékoztatás szabadságának független nemzeti szabályozó hatóságok általi 
védelme, mely hatóságoknak uniós szinten együttműködést kell folytatniuk: az előrelépés 
egyik lehetséges módja az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálata 
a tagállamok szabályozó hatóságai státuszának és uniós szintű együttműködésének – többek 
között a kapcsolattartó bizottságról szóló 29. cikk, valamint a tagállami szabályozó szervek 
közötti együttműködésről szóló 30. cikk felülvizsgálata és megerősítése útján történő –
harmonizációja érdekében annak biztosítása által, hogy azok mind a döntéshozatali 
folyamatban és hatáskörük gyakorlásában, mind a nyomonkövetési folyamat során 
függetlenek, pártatlanok és átláthatók legyenek. A sajtó, az internetes sajtó és a rádiós 
műsorszolgáltatás jelenleg nem tartozik az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelv hatálya alá, amely hiányosságot pótolni kell, ha ez egyáltalán lehetséges. 

g) speciális kérdések: a jelentésnek emellett foglalkoznia kell a tömegtájékoztatás 
szabadságát érintő fontos kérdésekkel, mint: az újságírók függetlenségének védelme mind a 
szerkesztők vagy tulajdonosok részéről érkező belső nyomás, mind a politikai hatalom vagy 
egyéb érdekcsoportok által gyakorolt külső nyomás ellen. A fenyegetések és erőszak elleni 
védelem szintén alapvetően fontos, az oknyomozó újságírókat ugyanis gyakran érik 
fenyegetések (szervezett bűnözői csoportok, gazdasági hatalmak, szélsőségesek stb. részéről) 
a tevékenységük miatt. Az újságíróknak széles körű hozzáférési jogot kell biztosítani a 
dokumentumokhoz és információkhoz, a forrásaikat – beleértve az informátorokat is – meg 
kell védeni; ezzel összefüggésben érdemes elemzés alá vetni a modern tömegtájékoztatási 
kezdeményezésről szóló izlandi törvényt. A közszolgálati műsorszolgáltatóknak a szerkesztői 
függetlenség, a munkaerő-felvétel és a finanszírozás megszerzése tekintetében politikai 
beavatkozástól mentesnek kell lenniük, valamint jó minőségű információkat kell nyújtaniuk, 
ugyanakkor érdekelt felek széles körének hozzáférést kell biztosítaniuk. A politikai 
információk vonatkozásában különös szabályokat kell alkalmazni a politikai riválisokhoz, 
véleményekhez és álláspontokhoz való méltányos hozzáférés biztosítása érdekében, 
különösen választások és népszavazások alkalmával, hogy a polgárok egyetlen domináns 
véleményformáló hatalom nem megfelelő befolyásától mentesen alkothassanak véleményt. 
Az új médiumok (internetes tömegtájékoztatás, blogok stb.) sajátosságait el kell ismerni, és el 
kell kerülni az aránytalan terhet jelentő regisztrációs gyakorlatokat. Népszerűsíteni kell az 
etikus újságírói tevékenységet oly módon, hogy a tömegtájékoztatás tartsa tiszteletben a 
megkülönböztetésmentességet és tartózkodjon a rasszizmustól, az idegengyűlölettől, a 
homofóbiától, a romaellenességtől és nemi előítéletektől. Az uniós összefonódási politika és a 
tömegtájékoztatás sokszínűsége, a tömegtájékoztatásban uralkodó tulajdonviszonyok, azok 
koncentrálódása és átláthatósága és az érdekellentétek témájával szintén foglalkozni kell 
abban a tekintetben, hogy azok miként járulnak hozzá a tömegtájékoztatás szabadságának és a 
sokszínűségnek a biztosításához.

Összegzés

Az előadó a jelentést, amelynek megírására megbízást kapott, egy olyan fontos eszköznek 
szánja az Európai Parlament számára, amelyben felhívja a Parlamentet, hogy vegyen részt a 
tömegtájékoztatás szabadságáról szóló széles körű vitában és segítse elő az alapvető jogok, és 
különösen a szabad véleménynyilvánítás és az információszabadság, valamint a 
tömegtájékoztatás szabadságának és a sokszínűségnek a védelmét és előmozdítását az EU-
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ban. E cél érdekében fontos megfelelő mennyiségű időt szánni egy széles körű vitára és 
módosítani a jelentéskészítés ütemtervét, hogy az Európai Médiatörvény-kutató Intézet 
(Saarbrücken/Brüsszel) által hamarosan elkészített The citizens’ right to information: law and 
policy in the EU and its Member States (A polgárok információhoz való joga: jog és 
szakpolitika az EU-ban és a tagállamokban)1 című európai parlamenti tanulmányt, a 
Bizottság magas szintű munkacsoportjának ajánlásait és a Bizottság azt követő 
határozatait kellőképpen figyelembe lehessen venni. Az előadó emellett azt javasolja, hogy 
az ősz folyamán tartsanak meghallgatást a tömegtájékoztatás szabadságával és a 
sokszínűséggel kapcsolatban, hogy a szakértőktől, érdekelt felektől, nem kormányzati 
szervezetektől, intézményektől és polgároktól kapott információkra építve hasznos 
javaslatokat tehessenek a jelentésben. 

                                               
1 A tanulmány az Európai Médiaintézet (Düsszelford/Párizs) által 2004-ben közzétett, „A polgárok tájékoztatása 
az EU-ban: a médiának és az intézményeknek a polgárok teljes körû és objektív tájékoztatáshoz való jogával 
kapcsolatos kötelezettségei” címû tanulmány frissített változata.


