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1. Bevezetés: A tömegtájékoztatás szerepe a demokráciákban

A médiát a különböző demokráciákban gyakran aposztrofálják a „közélet őrkutyájaként”, 
vagy a „negyedik hatalomként”. Azért utalnak rá a „közélet őrkutyájaként”, mert a média 
gyakran segíti a polgárokat a hatalmon levők tetteinek ellenőrzésében – legyen szó állami, 
kormányzati, parlamenti, vagy párthatalmat szereplőkről, de akár a gazdasági vagy társadalmi 
élet résztvevőiről – azzal, hogy a választási konzultációk alkalmával a megalapozott 
döntésekhez elengedhetetlenül fontos információkkal látja el őket. A tömegtájékoztatást 
azonban gyakran „negyedik hatalomként” is emlegetik, hiszen fontos közvélemény-formáló 
szerepe van, amellyel akár vissza is élhet egy adott csoport – általában a hatalmon lévők –
érdekében. Lényegét illetően ezzel a kettősséggel jellemezhető a tömegtájékoztatás 
demokráciában betöltött negatív és pozitív szerepe. 

A totalitárius és diktatórikus rendszerek rutinszerűen kiterjesztik hatalmukat a
tömegtájékoztatásra a velük szembeni kritika elhallgattatása, a véleménynyilvánítás, 
tájékoztatás és média szabadságának felfüggesztése céljából, így az a rendszer „szócsövévé” 
válik.  A tömegtájékoztatás irányításának kísértése – hogy a hatalmon levők 
tevékenységeit hirdessék és a kritikus hangok megjelenési felületét korlátozzák – a 
demokráciákban is jól ismert jelenség.

Az NGO-k, a tömegtájékoztatás szabadságát nyomon követő szervezetek, az Európa 
Tanács, az EBESZ, valamint számos EP-tanulmány és állásfoglalás is részletesen tudósított az 
államok kormányainak médiaellenes megnyilvánulásairól, beleértve az Európai Unió 
tagállamainak kormányait is. Többek között a média, vagy ellenőrző szervei vezetőinek a 
kormány vagy a parlamenti többség általi kinevezésével elért követlen vagy közvetett 
politikai irányítása; bizonyos médiaorgánumok piacra jutásának akadályozása vagy 
korlátozása műsorszórási engedélyezési eljárások útján; az államra, nemzeti vagy katonai 
biztonságra, közrendre, vagy közerkölcsre vonatkozó jogszabályokkal való visszaélés a 
cenzúra alkalmazása és a közokiratokhoz és információhoz való hozzáférés akadályozása 
érdekében1; a források bizalmassága elvének megsértése; a médiakoncentrációra, illetve az 
összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályok hiánya; valamint a hirdetések alkalmazása a 
kiadói lánc befolyásolására. 

A tömegtájékoztatás szabadsága az EU tagállamaiban is sérül, amint azt a 2012-ben 
megjelent NGO-jelentések is jól tükrözik: a Riporterek Határok Nélkül szervezet 
sajtószabadság-indexe szerint2 Bulgária a 80. helyre, Görögország a 70. helyre, Olaszország a 
61. helyre, Magyarország a 40. helyre, Franciaország a 38. helyre, az Egyesült Királyság a 28. 
helyre, Litvánia a 30. helyre, és Lettország az 50. helyre esett vissza. A Freedom House
sajtószabadságról szóló jelentése3 a tömegtájékoztatás helyzetét „részlegesen szabadként” 
jellemzi Olaszországban (70. hely), Bulgáriában, Magyarországon (78. hely) és Romániában 
(86. hely).  Az EBESZ tömegtájékoztatás szabadságáért felelős képviselője évente jelentést 
készít a médiaszabadság védelme érdekében tett lépéseiről: a 2012. évi jelentés alapján 
elmondható, hogy számos uniós tagállam tekintetében még mindig lépésekre van szükség.4

                                               
1 Ez a folyamat ma még jelentősebb, hiszen a média olyan információkat is a nyilvánosság elé tár, amelyeket a 
kormányok megpróbálnak elrejteni a nyilvánosság elől (a közmédia által nyilvánosságra hozott Wikileaks-
információk, a CIA által gyakorolt rendkívüli kiadatás és titkos börtönök fenntartása az EU területén belül stb.)
2 Lásd: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html. 
3 Lásd: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf 
4 Lásd: http://www.osce.org/fom
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E kép jól illusztrálja, hogy a tömegtájékoztatás szabadsága még mindig veszélyben 
forog Európában és ezért közös szabályokat és fellépést kell kialakítani a tömegtájékoztatás 
szabadságának szavatolására.

2. A véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságától a tömegtájékoztatás 
szabadságáig

A nemzetközi és európai emberi jogi törvények védik a véleménynyilvánítás, szólás és 
tájékozódás szabadságát. E téren az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke, a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikke, és az emberi jogok 
európai egyezményének 10. cikke jelentik a legfontosabb hivatkozási alapot. Az EU Alapjogi 
Chartája tovább viszi ezt azzal, hogy 11. cikkének (2) bekezdésében kimondja: „a 
tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani”, ami újdonság a 
korábbi emberi jogi egyezményekben szereplő rendelkezésekhez képest. A Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésével a Charta kötelező erejűvé vált, és a tömegtájékoztatás 
szabadságának és sokszínűségének tiszteletben tartását az EU-ban különösen az EUSZ 2. 
cikkének (az EU értékei és alapelvei), 7. cikkének, illetve a demokráciáról és polgárságról 
szóló 9–12. cikkének fényében új megvilágításba helyezi. 

A véleménynyilvánítás, szólás, tájékozódás és tömegtájékoztatás szabadságának 
védelme elsősorban a tagállamok feladata, tekintve, hogy ezek olyan alapelvek, amelyeket 
saját alkotmányukban és jogszabályaikban is szavatolnak. Ezzel együtt a tömegtájékoztatás 
szabadságának és sokszínűségének bármely tagállam által történő súlyos megsértése esetén az 
Európai Uniónak magához kell ragadnia a kezdeményezést a Szerződések és a Charta alapján, 
és be kell avatkoznia az európai demokratikus és sokszínű rend és állampolgári jogok 
védelme érdekében. Az EP folyamatosan támogatja a Szerződések és a Charta ez irányú 
értelmezését, míg a doktrína erre a megközelítésre mint „megfordított Solange-ra” utal, 
amelynek célja az alapvető jogok – és az európai uniós polgárság – lényegének az EUSZ 2. 
cikkében rögzített védelme az EU teljes jogi terében azon uniós tagállamokkal szemben, 
amelyek európai vagy nemzeti szinten megsértik azokat.1

A tömegtájékoztatás szabadsága egyike azoknak a területeknek, amelyek esetében a 
Bizottság, az EP és a tagállamok különböző értelmezései ütköznek egymással. Az európai 
beavatkozás határairól, a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége jogalkotási 
kezdeményezések útján történő uniós szabályozásának jogalapjáról, valamint az ilyen jellegű 
beavatkozás politikai lehetőségeiről már több mint egy évtizede folynak viták. 

3. Az EU és a tömegtájékoztatás szabadsága

Az Európai Parlament többször is kifejezte aggodalmát a tömegtájékoztatás szabadságával 

                                               
1 A doktrína ezt az álláspontot tartalmilag is alátámasztja, lásd Carlino Antpöhler, Armin Von Bogdandy, 
Johanna Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj „Reverse Solange – Protecting the 
essence of fundamental rights against EU Member States” (2012) 49 címû írását a Common Market Law Review, 
2. számának 489–519. oldalán. 
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és sokszínűségével kapcsolatban, és felkérte a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket többek 
között azáltal, hogy javaslatot tesz a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről 
szóló jogalkotási kezdeményezésre, tekintve, hogy az EP folyamatosan támogatja az EU jogi 
és politikai beavatkozásának szükségességét és megfelelőségét a tömegtájékoztatás 
szabadságának és sokszínűségének védelme érdekében, illetve alátámasztja az ezt a 
beavatkozást lehetővé tevő jogalap meglétét a Szerződésekben.1 A Boogerd-Quaak-jelentés2 e 
tekintetben alapvető fontosságú. Az EP legutóbb a magyarországi médiatörvényről szóló 
2011. március 10-i állásfoglalásában hangsúlyozta ismételten folyamatos felhívását (6. 
bekezdés). Ha az EU egy jogi aktus elfogadásával beavatkozik a tömegtájékoztatás 
szabadságának és sokszínűségének területén, azzal „a Szerződések őreként” a Bizottságra 
megkérdőjelezhetetlen hatáskört ruház az EU jogának a tagállamokban történő 
alkalmazásának ellenőrzésére. Ez szélesítené az EU lehetőségeit az e területen tapasztalható 
veszélyek megválaszolására, illetve annak biztosítására, hogy a Chartában a 
tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettségeket az EU egész területén betartsák.

Az Európai Bizottság ezzel szemben mindig valamivel „mérsékeltebb” álláspontot 
képviselt a kérdéssel kapcsolatban, és nem tett eleget az EP kéréseinek. A Bizottság 
szolgálatai készítettek egy irányelvtervezetet a sokszínűség védelméről (az 1996/7. évi 
Monti–Bangemann-kezdeményezés), majd 1997-ben a belső és külső politikai ellenállás 
következtében a javaslat felfüggesztéséről döntöttek, és később kétségüket fejezték ki a 
szükséges jogalap meglétéről.3

Az EP ismételt felhívásait követően a Bizottság 2007. január 16-án útnak indította az 
úgynevezett „3 lépés megközelítést”, amely magában foglalta az alábbiakat: 1) A 
tömegtájékoztatás sokszínűségéről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum kiadása 
2007-ben, amely kimondja, hogy „nem volna helyes közösségi kezdeményezést benyújtani a 
tömegtájékoztatás sokszínűségéről”; 2) független tanulmány készítése a tömegtájékoztatás 
sokszínűségéről az EU tagállamaiban, a tagállamokban tapasztalható tömegtájékoztatási 
sokszínűség értékelésére alkalmas mutatók meghatározása céljából: a tanulmány 2009-ben 
elkészült; 3) A Bizottság közleménye a tömegtájékoztatás sokszínűségének mutatóiról az EU-
ban – ilyen közleményt a Bizottság nem adott ki – ,valamint az ezt követő nyilvános 
konzultáció, amire szintén nem került sor.4 A független tanulmány által kidolgozott 
„médiasokszínűség-monitor” elnevezésű eszközt szintén sohasem vezették be a gyakorlatban. 

                                               
1 Az Európai Parlament 2002. november 20-i állásfoglalása a médiakoncentrációról (HL C 25. E, 2004.1.29., 
205. o.); 2003. szeptember 4-i állásfoglalása az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (HL C 76. E, 
2004.3.25., 412. o.); 2003. szeptember 4-i állásfoglalása a határok nélküli televíziózásról (HL C 76. E, 
2004.3.25., 453. o.); 2005. szeptember 6-i állásfoglalása a 97/36/EK irányelv által módosított (határok nélküli 
televíziózásról szóló) 89/552/EGK irányelv 4. és 5. cikkének alkalmazásáról a 2001–2002-es időszakban (HL C 
193. E, 2006.8.17., 117. o.); 2004. április 22-i állásfoglalása a szólás- és tájékozódási szabadság megsértésének 
veszélyeiről az EU-ban és különösen Olaszországban (az Alapjogi Charta 11. cikkének (2) bekezdése) (a 
Boogerd-Quaak-jelentés) (HL C 104. E, 2004.4.30., 1026. o.); 2008. szeptember 25-i állásfoglalása a 
tömegtájékoztatás koncentrációjáról és sokszínűségéről az EU-ban (HL C 8. E, 2010.1.14., 75. o.); 2011. 
március 10-i állásfoglalása a tömegtájékoztatás helyzetéről Magyarországon, P7_TA(2011)0094.
2 HL C 104. E, 2004.4.30., 1026. o.
3 Lásd a Boogerd Quaak-jelentés indokolását. Ez idáig a Bizottság nem kérte a jogi szolgálatok véleményét a 
tekintetben, hogy meg van-e a jogalkotási kezdeményezéshez szükséges jogalap az EU jogában, és a Bizottság 
továbbra is fontolgatja a kérdést.
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
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Valójában a Bizottság felfüggesztette a Reding és Wallström biztosok nevével fémjelzett „3 
lépés megközelítést” azzal, hogy először elhagyta a 3. lépést, majd pedig az egész 
kezdeményezéssel felhagyott. 

A jelenlegi Bizottság előrelépést tett a közszolgálati és magántulajdonban lévő 
média kormányzati irányítása veszélyeinek elhárítása érdekében, kezdve a Magyarországon
kialakult válsággal: felhívta a magyar hatóságokat a médiatörvény felülvizsgálatára annak 
érdekében, hogy biztosítsák, a jogszabály megfelel az EU jogának, az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv rendelkezéseinek, valamint az Európa Tanács 
normáinak, különösen az emberi jogi biztos és a Velencei Bizottság ajánlásainak.  

Ezzel egy időben, illetve ezen aggodalmak csökkentése érdekében Kroes biztos 
létrehozta a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének magas szintű 
munkacsoportját, amelynek célkitűzése „a média és a sajtó szabadságának elemzése, 
beleértve a jelenlegi jogi kereteket, valamint (…) a szükséges fellépési területek 
meghatározása, a tömegtájékoztatás sokszínűségét és szabadságát veszélyeztető kockázatok 
megválaszolására vonatkozó konkrét javaslatok megfogalmazásával”1. A magas szintű 
munkacsoport javaslatokat tesz a sajtó és tömegtájékoztatás szabadságának biztosítására az 
Internet által egyre inkább meghatározott világban, illetve meghatározza, hogy milyen 
válaszokat adjanak a kockázatokra, beleértve a jogalkotási eszközöket, a jobb érvényesítést és
egyéb intézkedéseket, valamint ezek alkalmazási szintjeinek meghatározását is. A magas 
szintű munkacsoport munkája várhatóan már az év vége előtt eredményeket fog mutatni. 
A magas szintű munkacsoport együtt fog működni a tömegtájékoztatás jövőjével foglalkozó 
uniós fórummal – amelynek feladata felmérni, hogy milyen hatást gyakorolt a digitális 
forradalom az európai tömegtájékoztatási iparágakra, illetve milyen kockázatokat és 
feltörekvő új üzleti modelleket hozott ez létre –, valamint a firenzei Európai Egyetemi Intézet 
tömegtájékoztatás szabadságával és sokszínűségével foglalkozó központjával, amely 
várhatóan július végén munkadokumentumot fog kiadni az EU hatásköreiről a 
tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének területén.

Ezzel párhuzamosan az NGO-k továbbra is kérik, hogy dolgozzanak ki egy uniós 
kezdeményezést a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége érdekében. Az Európai 
polgárok a tömegtájékoztatás sokszínűségéért elnevezésű kezdeményezésről létrehozása 
okán, valamint azért esik szó, mert felkérte a Bizottságot, hogy új irányelv megalkotásával 
vagy a jelenlegi audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv módosításával tegyen 
jogalkotási kezdeményezést a média tulajdonlási szabályairól szóló nemzeti szabályok 
összehangolására a sokszínűség és a megfelelő belső piaci működés védelme érdekében. A 
tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről, és ezeknek a tagállamokban, illetve az 
EU-n belül történő védelmének és előmozdításának módjairól szóló megbeszélések új, érdemi 
lendületet kaptak, amelyhez a szóban forgó,  „Az EU Alapjogi Chartája: a tömegtájékoztatás 
szabadságára vonatkozó irányadó szabályozás az EU-ban” című jelentés is hozzá kíván 
járulni.

                                               
1 Lásd a magas szintû munkacsoport megbízását: 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf


