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I. Bevezetés

A médiára vonatkozó jogszabályi keret az utóbbi két évben számottevő változásokon ment át 
Magyarországon. 2010-ben módosították a Magyar Köztársaság Alkotmányát1, majd 2012-
ben új Alaptörvény lépett hatályba, amely új médiajogi szabályozásokat is tartalmaz2. A 
médiát szabályozó számos jogszabály lépett hatályba 2011-ben, melyeket még ugyanabban az 
évben vagy 2012-ben módosítottak is.

A médiatörvényekben foglalt több rendelkezés kapcsán is – mind nemzetközi szinten, mind 
belföldön – kritika fogalmazódott meg, és azokat problémásnak találták az EU-Szerződések, 
az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta), a szabad véleménynyilvánításhoz, a 
szólásszabadsághoz és a szabad tájékozódáshoz való jogot védelmező nemzetközi és európai 
jogi normák, valamint jogi kötőerővel nem bíró szövegek, továbbá az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának (EJEB) vonatkozó ítélkezési gyakorlata fényében.

Ez a munkadokumentum áttekintést nyújt az aggodalomra okot adó egyes rendelkezésekről, 
melyeket időközben módosítottak, vagy amelyek még további tisztázás és felülvizsgálat 
tárgyát képezhetik a fennmaradó hiányosságok megszüntetése érdekében.

Figyelembe vesszük a magyar hatóságokkal folytatott eszmecserék keretében az Európai 
Bizottság, az Európa Tanács emberi jogi biztosa, az Európa Tanács főtitkára, az EBESZ 
médiaszabadsággal foglalkozó képviselője, valamint az ENSZ vélemény- és 
szólásszabadsághoz való joggal foglalkozó különmegbízottja által készített különböző 
értékeléseket, csakúgy, mint az Európa Tanács magyar médiatörvényekkel foglalkozó 
szakértőinek 2012. május 11-i elemzését3, a Velencei Bizottság Magyarország új 
Alaptörvényéről 2011. július 17–18-án elfogadott véleményét4, valamint Magyarország 
kormányának e véleményről 2011. július 6-án kiadott álláspontját5.

Az Alaptörvény rendelkezésében a sajtószabadság nem egyéni szabadságjogként, hanem 

                                               
1 A 2010. évi CLXIII. törvényben az Országgyűlés módosította a Magyar Köztársaság Alkotmányát; a 
módosítás 2011. január 2-án lépett hatályba. Az Alkotmány 7/A. § (2) bekezdése a következőképp rendelkezik: 
„Jogszabály ... a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete ...”. A módosítás a korábbi 
Alkotmányt a 40/D. §-t követően a VIII/B. Fejezettel is kiegészíti, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóságra (NMHH) vonatkozó szabályozást foglal magában.
2 A T. cikk (2) bekezdése szerint: „Jogszabály ... az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete...” A IX. cikk 
(3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a „sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a 
hírközlési piac felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.” A 
9. cikk (4) bekezdése szerint „a köztársasági elnök ... kinevezi ... az önálló szabályozó szerv vezetőjét...”. A VI. 
cikk (1) és (2) bekezdésében különleges alkotmányos védelmet biztosít a közérdekű adatokhoz való 
hozzáférésnek és az ilyen adatok terjesztésének. 
A 23. cikk az önálló szabályozó szervek szabályozásáról szól: „Az Országgyűlés sarkalatos törvényben a 
végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátására és gyakorlására önálló szabályozó 
szerveket hozhat létre.” Az Országgyűlés azonban eddig semmilyen sarkalatos törvényt nem fogadott el a 
médiatörvénnyel vagy az önálló szabályozó szervvel kapcsolatban. (A médiatörvények 2010. december 31-én, 
vagyis az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatálybalépését megelőzően léptek hatályba.) 
3 „Az Európa Tanács szakértőinek szakvéleménye a magyar médiatörvényekről: a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényről és a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényről, 2012. május 11.”.
4 621/2011. sz. vélemény. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
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állami kötelezettségként jelenik meg1; a sajtószabadságra és annak felügyeletére vonatkozó 
részletes szabályokat érintő szabályozást a jogalkotó kifejezetten egy sarkalatos törvényre 
bízza (melynek elfogadásához kétharmados többség szükséges), anélkül, hogy bármilyen 
iránymutatást adna e törvény céljairól, tartalmáról és határairól2. A Velencei Bizottság olyan 
pontosítást javasolt, amely egyértelművé tenné, hogy az alkotmányos garanciák egyéni 
jogokat tartalmaznak3.

A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. augusztus 10-
i LXXXII. törvény a médiára és a hírközlésre vonatkozó több törvényt módosított4. A törvény 
átalakította a szabályozási rendszer intézményi struktúráját, és létrehozta többek között az új, 
központi médiaszabályozó hatóságokat: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH) 
és a Médiatanácsot.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. november 9-i CIV. 
törvény („médiaalkotmány”) a médiatartalmak alapvető szabályait rögzíti, míg a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. december 31-i CLXXXV. 
törvény, amely a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény helyébe lépett, új 
tartalomszabályozást ír elő valamennyi médiaplatform tekintetében, meghatározza az új 
médiaszabályozó testületek hatásköreit, valamint az új jogszabály megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat és bírságokat. Mindkét törvény 2011. január 1-jén lépett hatályba, 
és mindkettőt módosították 2011 márciusában5, az Európai Bizottsággal folytatott 
tárgyalásokat követően. 

165/2011. számú határozatában Magyarország Alkotmánybírósága értékelte a törvény 
elfogadására szolgáló eljárásra vonatkozó szabályok alkotmányosságát, a nyomtatott sajtó 
hatósági felügyeletét, a nyomtatott és internetes sajtótermékekre vonatkozó nyilvántartásba 
vételi kötelezettséget, az információforrások védelmét, az adatszolgáltatási kötelezettséget, 
valamint, a Média- és Hírközlési Biztos intézményét.6

                                               
1 Az Alaptörvény IX. cikke. „(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. (2) 
Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény 
kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. (3) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, 
a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos 
törvény határozza meg.” 
2 Lásd Magyarország kormányának álláspontját, 6.o.: „Az alkotmány – IX. cikkében – kinyilvánítja, hogy 
mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. A véleménynyilvánítás szabadságának ez a 
megfogalmazása teljes mértékben megfelel az EJEE vonatkozó cikkének (X. cikk). A IX. cikk ugyanakkor arra 
kötelezi az államot, hogy elismerje és védje a sajtó szabadságát és sokszínűségét, és biztosítsa a demokratikus 
közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit... Az egyén sajtószabadsághoz való 
jogának megfogalmazását az EJEE sem tartalmazza explicit módon – ezt a jogot az egyéni véleménynyilvánítási 
szabadság jogából kell levezetni.”
3 Lásd A Velencei Bizottság véleménye, (74) bekezdését.
4 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. 
törvényt és a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. vi CXXVII. törvényt.
5 2011. évi XIX. törvény a 2010. évi CIV. törvény és a 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról. E 
változtatásokat 2011. július 19-én az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVII. törvény követte, amely elsősorban a 2010. december 31-i médiatörvényt, az elektronikus hírközlésről 
szóló 2003. évi törvényt, valamint a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV.
törvényt módosította.
6 Az Alkotmánybíróság 165/2011. (XII. 20.) AB határozata a médiatörvényről, melyet a Magyar Köztársaság 
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Az Alkotmánybíróság a 2010. évi CIV. törvény egyes rendelkezéseit alkotmányellenesnek 
minősítette, és felkérte a magyar Országgyűlést, hogy a szóban forgó törvényt 2012. május 
31-ig módosítsa. E rendelkezések a nyomtatott sajtótermékek tartalomszabályozását, a 
Médiahatóság által a nyomtatott és internetes sajtótermékek felett gyakorolt hatósági 
felügyeletet, az újságírói források védelmét, a Média- és Hírközlési Biztos hivatalát, valamint 
a Médiahatóság törvény által védett adatokra is vonatkozó adatmegismerési jogát érintették.

Az Alkotmánybíróság határozatának következményeként a 2012. évi LXVI. törvény 
módosította a 2010. évi CIV. és CLXXXV. törvényeket és más kapcsolódó jogszabályokat. A 
törvény módosította a médiatartalom-szolgáltatónak információkat nyújtó forrás védelmére 
vonatkozó, érintett rendelkezéseket1. A módosítás eltörölt több, a nyomtatott és internetes 
sajtótermékek tekintetében eredetileg előírt kötelezettséget, részletes szabályokat állapított 
meg az újságírói források védelmére, valamint újraszabályozta a Médiahatóságot eljárásai 
keretében megillető adatmegismerési jogosultságokat. 

A törvény módosította és szűkítette a Média- és Hírközlési Biztosnak a korábban a 2010. évi 
CLXXXV. törvény alapján meghatározott hatásköreit is. A 2010. évi CIV. és CLXXXV. 
törvények módosításait szabályozó 4. és 5. fejezet sarkalatos törvényeknek minősülnek.

II. Az EP és a média szabadsága

A nemzetközi és európai emberi jogi normák 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 meghaladja 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 új megvilágításba helyezi a 
tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének tiszteletben tartása tekintetében az EU-
ban előírt kötelezettséget, különösen az EUSZ 2. cikkének (az EU értékei és alapelvei), 7. 
cikkének, illetve a demokráciáról és polgárságról szóló 9–12. cikkeinek fényében. 

A véleménynyilvánítás, a szólás, a tájékozódás és a 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 a Szerződések és a Charta alapján fel kell lépnie az európai demokratikus és 
pluralista rend és az európai polgári jogok védelme érdekében. Az EP folyamatosan támogatta 
a Szerződések és a Charta ez irányú értelmezését, míg a jogtudomány erre a megközelítésre 
„fordított Solange”-ként utal, amelynek célja az alapvető jogok – és az európai uniós 
polgárság – EUSZ 2. cikkében rögzített lényegének védelme az EU teljes jogi terében azon 
uniós tagállamokkal szemben, amelyek európai vagy nemzeti szinten megsértik azokat.

                                                                                                                                                  
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény alapján hozott, amely szabályozza az Alkotmánybíróság 
magánszemélyek és szervezetek által benyújtott indítványok vizsgálatára irányuló hatáskörét. Elérhető az alábbi 
címen: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
1 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt. 
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Az Európai Parlament többször is aggodalmának adott hangot a médiaszabadság és a 
pluralizmus érvényesülése kapcsán1, és jelenleg is folyik „Az EU-Charta: normateremtés a 
médiaszabadság EU-ban való érvényesítése terén” című jelentés kidolgozása. 

III. A magyar médiaszabályozás értékelésének áttekintése

Olyan nemzeti és nemzetközi szintű szereplők, mint az Európai Bizottság, az Európai 
Parlament, az EBESZ médiaszabadsággal foglalkozó képviselője, az Európa Tanács, az ENSZ 
vélemény- és szólásszabadsághoz való joggal foglalkozó különmegbízottja, valamint 
egyetemi intézmények, regionális és nemzetközi médiaszakmai szervezetek (az Európai 
Lapkiadók Egyesülete, a Lapok és Lapkiadók Világszövetsége, a Nemzetközi Sajtóintézet, a 
Dél- és Kelet-európai Médiaszervezet, az Európai Újságíró-szövetség, az Európai 
Hírügynökségek Szövetsége, a Riporterek Határok Nélkül), valamint olyan civil szervezetek, 
mint az Amnesty International és a Freedom House2, továbbá maguk a médiumok is felhívták 
a figyelmet a médiatörvények problémás rendelkezéseire.

Kritika főleg a következőket érte: a jogszabály egyéni képviselői beadvány alapján történő 
elfogadásának módját, mely eljárás nem írja elő az ellenzéki pártokkal és a civil 
társadalommal történő egyeztetést; a médiafelügyelet jelentősen hierarchizált struktúráját; a 
szabályozó hatóság elnökének vezetői hatáskörét; a hatóság függetlenségét biztosító 
rendelkezések hiányát; a hatóság kiterjedt felügyeleti és szankcionálási hatáskörét; egyes 
rendelkezéseknek a programkészítés tartalmi szempontjaira gyakorolt számottevő hatását; a 
médiaspecifikus szabályozás hiányát; az engedélykérelmezési folyamat átláthatóságának 
hiányát; a normák homályos meghatározását, amely esetlegesen önkényes alkalmazási és 
végrehajtási gyakorlatokhoz vezet.

Az Európai Bizottság úgy értékelte, hogy az új jogszabály aggályos az európai 
szerződésekben és az EU Alapjogi Chartájában rögzített, médiát érintő alapvető szabadságok 

                                               
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.
22012. évi jelentésében a FH megállapította, hogy „Magyarország a »szabad«-ból a »részben szabad« 
kategóriába süllyedt, aminek oka a magyar médiakörnyezetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság létrehozása miatti általános romlása; a politikailag motivált engedélyezési eljárásra utaló bizonyítékok, 
melynek következtében a kormányellenes Klubrádió elvesztette sugárzási frekvenciáit; a cenzúra és öncenzúra 
eseteiről különösen a közszolgálati csatornáktól érkező, egyre gyakoribbá váló beszámolók; valamint a független 
médiavállalkozások működését nehezítő romló gazdasági feltételek. (...) Magyarországon a nyomtatott és a 
műsorszóró médiák széles köre van jelen, melyek közül a magánkézen lévő hírközlő médiák egyértelműen a 
politikai spektrum egyik vagy másik oldala iránt elkötelezett. Magyarország Alaptörvénye védi ugyan a szólás-
és sajtószabadságot, de a legutolsó jogszabály a 2010-ben elfogadott, médiára vonatkozó vitatott jogalkotási 
intézkedések sorában 2011. január 1-jén az újságírók folyamatos tiltakozása és a nemzetközi médiafigyelő 
jogvédő szervezetek nyomásgyakorlása közepette lépett hatályba”, elérhető itt: 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary
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tiszteletben tartása és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvnek1 való 
megfelelés szempontjából. A problémás rendelkezések a kiegyensúlyozott tájékoztatásra 
vonatkozó szabályok aránytalan alkalmazását, a más tagállamokban székhellyel rendelkező és 
ott engedélyezett műsorszolgáltatókra vonatkozó bírságok alkalmazását, a médiaszolgáltatók 
nyilvántartásba vételére és működésük engedélyezésére vonatkozó szabályokat, valamint az 
egyénekkel, illetve a kisebbségi vagy többségi csoportokkal szembeni sértő magatartásra 
vonatkozó szabályokat érintették. 

Az Európai Parlament a magyar médiatörvényről szóló, 2011. március 10-i állásfoglalásában2

megállapította, hogy „a magyar médiatörvényt sürgősen fel kellene függeszteni, és a 
Bizottság, az EBESZ és az Európa Tanács megjegyzései és javaslatai alapján felül kellene 
vizsgálni (...)”. Az állásfoglalásban továbbá felszólította a magyar hatóságokat, hogy állítsák 
vissza a médiairányítás függetlenségét, és vessenek véget a véleménynyilvánítási szabadság 
és a „kiegyensúlyozott tájékoztatás” kormányzati befolyásolásának, és felhívta a Bizottságot, 
hogy „továbbra is szorosan kövesse nyomon, hogy a módosított magyar médiatörvény 
megfelel-e az európai jogszabályoknak, különösen az Alapjogi Chartának”.

A magyar médiatörvényekről a médiaszabadságra vonatkozó európa tanácsi normák tükrében 
kiadott 2011. február 25-i véleményében3 az Európa Tanács emberi jogi biztosa elemezte a 
médiatörvényeket és több helyen javaslatot tett azok módosítására. 

A dokumentum a médiaszabadság korlátozásának alábbi formáit azonosította: annak előírása, 
hogy mely információkat és tudósításokat kell valamennyi médiaszolgáltatónak kötelezően 
leközölnie (2010. évi CIV. törvény, 13. §), médiumokkal szemben kiszabható szankciók 
(2010. évi CLXXXV. törvény, 187. §), a sajtószabadságot akadályozó előzetes korlátok 
nyilvántartásba vételi követelmények formájában (2010. évi CLXXXV. törvény 45. és 46. §), 
kivételek az újságírói források védelme alól (2010. évi CIV. törvény, 6. és 4. §).

A média függetlensége és sokszínűsége tekintetében a vélemény a következő problémákra 
hívta fel a figyelmet: a pluralizmus meggyengült alkotmányos biztosítékai (2010-ben 
módosított Alkotmány 61. §), a médiaszabályozó testületek függetlenségének hiánya (az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 14. § (2) bekezdés, 2010. évi CLXXXV. 
törvény 124. és 125. §), a közszolgálati műsorszórás függetlenségére vonatkozó biztosítékok 
hiánya (2010. évi CLXXXV. törvény 102. §), hatékony nemzeti szintű jogorvoslati 
lehetőségek hiánya a médiaszereplők számára a Médiatanács határozataival szemben (2010. 
évi CLXXXV. törvény 163., 164., 165. és 166. §).

E konkrét pontok vonatkozásában a magyar hatóságok 2011 júniusában magyarázatokat 
juttattak el Hammarberg biztoshoz4, melyek célja további tájékoztatást nyújtása, az esetleges 
félreértések tisztázása és a szóban forgó normák magyar hatóságok általi értelmezésének 
megerősítése volt.

                                               
1 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
2 P7_TA(2011)0094, különösen annak 1.,2.,4.,5.,7. bekezdése 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0094+0+DOC+XML+V0//HU
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
4https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
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Az EBESZ által a magyar kormánynak 2011. február 28-án megküldött jogi elemzésben 
foglalt ajánlások1 a következőket foglalták magukban: a kiegyensúlyozott tájékoztatásra 
irányuló jogi követelmény és egyéb tartalmi megkötések törlése a törvény szövegéből; a 
szerkesztői függetlenség biztosítása; annak biztosítása, hogy a különböző médiákra –
nyomtatott, sugárzott és internetes – eltérő szabályozás vonatkozzon; a jogszabályokban 
használt homályos fogalmak egyértelművé tétele; a túlzottnak vélt nyilvántartásba vételi 
követelmények eltörlése; a szabályozó testület függetlenségének és hozzáértésének
biztosítása, az objektivitás és a pluralizmus biztosítása a médiaágazatot irányító testületek 
felállításának folyamatában; annak biztosítása, hogy a nyomtatott sajtó ne tartozzon a 
szabályozó testület joghatósága alá; valamint az önszabályozás hatékony előmozdítása.

A Magyar Országgyűlés az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokat követően 2011 
márciusában módosította a jogszabályokat a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó 
követelmény, a származási ország elve, a nyomtatott sajtótermékekre vonatkozó 
nyilvántartásba vételi követelmény és a sértő tartalmak korlátozása tekintetében. 

2011 áprilisában az ENSZ vélemény- és szólásszabadsághoz való joggal foglalkozó 
különmegbízottja szintén elemzést adott ki a témában2, amely összecsengett az Európa Tanács 
és az EBESZ független szakértői által kiadott véleményekkel. Bár üdvözölte a 2011 
márciusában elfogadott módosításokat, rámutatott a továbbra is fennálló problémákra, melyek 
a médiatartalom szabályozását, a Médiahatóság függetlenségét és elfogulatlanságát nem kellő 
mértékben biztosító garanciákat, a túlzott mértékű bírságokat és egyéb adminisztratív 
szankciókat, a médiatörvény valamennyi médiatípusra való alkalmazhatóságát (ideértve a 
nyomtatott sajtót és az internetet is), a nyilvántartásba vételi követelményeket és az újságírói 
források kielégítő védelmének hiányát érintik. 

A Közép-európai Egyetem (CEU) Média- és Kommunikációkutatási Központja által készített, 
Magyarország médiatörvényei európai gyakorlatoknak és normáknak való megfeleléséről 
szóló összehasonlító tanulmánya arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi 
médiaszabályozás nem felel meg az európai gyakorlatoknak és normáknak, rámutatva, hogy a 
magyar médiahatóságot Európában egyedülálló hatalomkoncentráció jellemzi3. A tanulmányt 
a tömegtájékoztatás szabadságával és sokszínűségével foglalkozó, magas szintű független 
munkacsoport második ülésén ismertették. 

IV. Aggodalomra okot adó további pontok 

A fent említett kérdések közül néhánnyal tovább kell foglalkozni, annak ellenére, hogy a 
törvényt 2011-ben, az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokat követően, illetve 2012 
májusában, az Alkotmánybíróság 2011. decemberi határozata nyomán módosították.

A 2012. évi módosítások elfogadása után az EBESZ médiaszabadsággal foglalkozó 
képviselője megállapította, hogy számos módosítást rövid határidővel és az érintett felekkel 

                                               
1 http://www.osce.org/fom/75990
Lásd még a 2010. szeptemberi elemzést és értékelést: http://www.osce.org/fom/71218
2 http://www.ohchr.org/en/NewsEA vents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
3https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. A tanulmány azon 20 európai ország és uniós tagállam 56 médiaszabályozását elemzi, 
amelyekre a magyar kormány mint az új médiatörvényhez precedensként szolgáló példákra hivatkozott.
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való konzultáció nélkül vezettek be és fogadtak el, a jogszabályok alapvető elemein –
nevezetesen a Médiahatóság és a Médiatanács elnökének és tagjainak kinevezésén, a 
műsorszóró médiában megjelenő tartalmak feletti hatáskörén, a magas bírságok kiszabásán, a 
közszolgálati műsorszolgáltatók pénzügyi és szerkesztői függetlenségét szolgáló biztosítékok 
hiányán – pedig nem javítottak. 

2012. június 15-i levelében Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke részletes 
tájékoztatást nyújtott az EBESZ-nek a jogszabály-módosításokról, és kijelentette, hogy az 
Országgyűlés által elfogadott módosításokkal együtt a médiatörvény biztosítja a teljes 
vélemény- és sajtószabadságot. 

Az EBESZ aggodalmaihoz hasonló kérdések merültek fel az Európa Tanács szakértőinek 
2012. májusi elemezésében, amely azt vizsgálta, hogy a médiatörvények (a 2012 májusában 
javasolt módosítások utáni formájukban) megfelelnek-e az emberi jogok európai 
egyezményének (EJEE), a határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezménynek és az 
Európa Tanács ajánlásainak, illetve a média és a véleménynyilvánítás szabadsága terén 
irányadó egyéb szövegeknek1. A szakvélemény ajánlása szerint a nyilvántartásba vételre és 
átláthatóságra, a tartalomszabályozásra, a hírközlési kötelezettségekre, az információforrások 
védelmére, a közszolgálati médiára és a szabályozó testületekre vonatkozó egyes 
rendelkezéseket alaposan felül kell vizsgálni, tisztázni kell, illetve bizonyos esetekben 
hatályon kívül kell helyezni.

A média minden típusára vonatkozó nyilvántartásba vételi követelmény a sajtószabadság 
korlátozását eredményezheti. 

A 2010. évi CLXXXV. törvénynek a médiaszolgáltatókra vonatkozó nyilvántartásba vételi 
eljárásról szóló 41–46. paragrafusa kapcsán az Európa Tanács szakvéleménye a következőt 
ajánlja: „a 2010. évi CLXXXV. törvénynek (...) világosan el kell választania az általános 
szabályokat – amelyek minden médiafajtára (köztük a nyomtatott sajtótermékekre is) 
vonatkoznak, és a bíróság hatáskörébe tartoznak – azoktól a különös szabályoktól, amelyek 
csupán az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkoznak és elsősorban az erre szakosodott 
közigazgatási szabályozó testület hatáskörébe tartoznak. (...) a nyomtatott és internetes 
szolgáltatásokat nem kötelezheti közigazgatási médiahatóság a nyilvántartásba vételre, hanem 
ezekre a vállalkozások rendes nyilvántartásba vételének követelményei vonatkoznak. A 
nyilvántartásba vétel kötelezővé tétele ellentétes az EJEB ítélkezési gyakorlatában világosan 
meghatározott arányosság elvével (...)”2. 

A tartalmi követelményekre vonatkozó rendelkezések és a kiegyensúlyozott tudósítás3

                                               
1 Részletes áttekintésért ld. „Az Európa Tanács szakértőinek szakvéleménye a magyar médiatörvényekről: a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényről és a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényről, 2012. május 11.”. 7–
10. o. 
2 Ld. az Európa Tanács szakvéleményének regisztrációról és átláthatóságról szóló részét, 12–15. o.
3 Például a 2010. évi CIV. törvény 10. § kimondja, hogy „Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően 
tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről...” és hogy „a médiarendszer egészének feladata 
a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről”; a 13. §. kimondja, hogy a tájékoztatási 
tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó eseményekről 
„sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni”; A 2010. évi CIV. 
törvény 16. §. kimondja, hogy „a médiatartalom nem sértheti az alkotmányos rendet”; a 2010. évi CIV. törvény 
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követelménye ellentmondásos értelmezésekhez vezethet és korlátozhatja az információk és 
vélemények média általi szabad terjesztését. 

Az Európa Tanács elemzése emlékeztet arra, hogy „az emberi jogok európai egyezményének 
10. cikke és az EJEB vonatkozó ítélkezési gyakorlata világosan kifejezi, hogy a 
közhatóságoknak tartózkodniuk kell a médiatartalmakba való indokolatlan beavatkozástól. A 
10. cikk által a véleménynyilvánítás és tájékoztatás szabadságának nyújtott védelem 
megköveteli, hogy minden korlátozást törvény írjon elő, illetve az szükséges legyen egy 
demokratikus társadalomban. A jogi rendelkezéseknek nem szabad túl általánosnak vagy túl 
széles körűeknek lenniük, és megszorítóan kell értelmezni őket, mindig e korlátok 
megszabását végső soron igazoló célokhoz, elvekhez és jogokhoz kötve.”

A szakvélemény kiemeli, hogy a 2010. évi CIV. törvényhez 2012-ben az Alkotmánybíróság 
határozata értelmében javasoltak módosításokat, amely úgy rendelkezett, hogy bizonyos 
tartalmi követelmények nem vonatkozhatnak a nyomtatott és internetes sajtószolgáltatásokra, 
ám a 2010. évi CLXXXV. törvényt e tekintetben nem módosították. A hatállyal, a túlzott 
közigazgatási beavatkozással és a jogbizonytalansággal kapcsolatos aggodalmak tekintetében 
ajánlatos, hogy „a Médiatanács ne őrizze meg közigazgatási szabályozó hatósági szerepét 
(sem a tartalmak, sem az engedélyezés vonatkozásában) a nyomtatott (és internetes) média 
felett”, és az olyan kritériumokat, mint a „megfelelően”, „hitelesen”, „tényszerűen”, 
„tárgyilagosan” és „kiegyensúlyozottan”, törölni kellene a 2010. évi CIV. és CLXXXV. 
törvényből, és helyükbe egyértelműbb és egyszerűbb követelményeket kell léptetni (például a 
pontosságot és az egyensúlyt) az európai normáknak megfelelően és az Európa Tanács más 
tagállamainak jogszabályaival összhangban. Továbbá a törvénynek az értelmezők számára 
definiálnia kell e feladatokat annak érdekében, hogy elejét vegye az európai joggal ellentétes 
mérlegelési jogkörök esetleges kialakulásának”1. 

A médiaszolgáltatók azon kötelezettsége, hogy pontos vagy megfelelő híradást nyújtsanak, 
kapcsolódik a hivatalos kifogásolási eljáráshoz, mivel a 2010. évi CLXXXV. törvény 181. §-a 
felruházza a közigazgatási médiaszabályozó hatóságot az előírások esetleges megsértésésével 
kapcsolatos kifogások külön igazgatási eljárások keretében történő elbírálásának hatáskörével. 

A média szabadságára gyakorolt negatív hatás elkerülése érdekében a szabályozó rendszer 
irányításának garantálnia kell az elszámoltathatóságot és a politikai beavatkozástól való 
függetlenséget. A magyar kormánynak ajánlatos további változtatásokat tennie a szabályozók 
kinevezése ügyében. A szabályozó hatóságoknak átláthatóaknak és elszámoltathatóaknak kell 
lenniük, illetve olyan finanszírozási rendszert kell biztosítani számukra, amely lehetővé teszi, 
hogy feladataikat teljes körűen és függetlenül lássák el.

A 2010. évi CLXXXV. törvény 109. §-a és az azt követő paragrafus tartalmazza a részletes 
szabályokat a média szabályozó hatóságára vonatkozóan. A Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) gyűjtőszervezet, amely mind a távközlési ágazatok, mind a médiák 

                                                                                                                                                  
17.§. megtiltja valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, 
továbbá valamely egyház vagy vallási csoport kirekesztését; a 2010. évi CIV. törvény 19. §. a káros 
médiatartalmak általános szabályozásáról szól; a 2010. évi CIV. törvény kereskedelmi közleményekről szóló 20. 
§-a kitér a vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közleményekre; a 2010. évi CLXXXV. 
törvény 28.§. (1) bekezdésének a) pontja megtiltja hírműsorszám és politikai tájékoztató támogatását.
1 Ld. az ajánlások 17. oldalát.
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igazgatásáért felelős. Több testületből áll, amelyek némelyike – az Elnök, a Médiatanács és a 
Hivatal – önálló hatáskörrel rendelkezik. A médiaszabályozáshoz kötődő feladatokat (elvben 
a Hatóság elnökének elnökletével) a Médiatanács látja el, amely a Hatóság szervezetén belül 
relatív önállósággal rendelkező kollektív testület. Az NMHH Elnöke és Médiatanácsa széles 
szabályozási hatáskörrel rendelkezik az összes hírközlési piac felett, beleértve a lineáris és a 
lekérhető audiovizuális médiát, a közszolgálati médiát, a nyomtatott és internetes 
sajtótermékeket, illetve az elektronikus hírközlési ágazatot. A szabályozó hatáskörébe 
tartozik, hogy normatív jogi aktusokat fogadjon el a pályáztatás, engedélyezés, 
frekvenciakiosztás, frekvenciagazdálkodás, felügyelet, ellenőrzés, kivizsgálás és bírságok 
kiszabása terén.

A jelenlegi kinevezési eljárásokat1 meg kellene változtatni ahhoz, hogy hatékonyan garantálni 
lehessen a szabályozók mindenféle befolyásolástól való függetlenségét, annak érdekében, 
hogy ne kaphassanak utasításokat és ne lehessen politikai nyomásgyakorlás eszközeként 
elbocsátásokat alkalmazni. 

A (2010. évi CLXXXV. törvény 136. §-a által létrehozott) Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alapba, amely a közszolgálati műsorszolgáltatók vagyonának kezeléséért és a 
műsorkészítés koordinációjáért felelős, három különböző közszolgálati műsorszolgáltatót 
vontak be. Az Alap Felügyelő Bizottságának felépítése és a vezető alkalmazottaknak a 
Médiatanács elnöke általi kiválasztása aggodalomra ad okot, mivel sérti a pluralizmus és a 
függetlenség elvét. 

A 2010. évi CLXXXV. törvény 101. §-ának (4) bekezdése a nemzeti hírügynökségre ruházza 
annak kizárólagos jogát, hogy hírműsorokat gyártson a közszolgálati médiaszolgáltatók 
számára, míg a főbb magán műsorszolgáltatóknak saját hírszolgálattal kellene rendelkezniük. 
Az Európa Tanács elemzése kimutatja, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók arra való 
kötelezése, hogy kizárólag a nemzeti hírügynökséget használják, a tájékoztatás értelmetlen és 
méltánytalan korlátozása, amelyet meg kell szüntetni.

A magyar közszolgálati műsorszolgáltatók felépítését, irányítását és szerkesztői felügyeletét 
irányító rendelkezések, illetve a szolgáltatók finanszírozásának eszközei is jelentős hatással 
lehetnek a sokszínűségre és a tartalomra.

A három közszolgálati műsorszolgáltató és a nemzeti hírügynökség (Magyar Távirati Iroda) 
tulajdonosa a Közszolgálati Közalapítvány, amelyet egyetlen kuratórium kezel. A kuratórium 
három tagját a kormányzó parlamenti párt vagy pártok nevezik ki, másik három tagját pedig 
az ellenzéki pártok. A jelölteket a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával 
választják meg.

A Kuratórium elnökét és egy további tagját a Médiatanács delegálja kilenc évre, és az 
országgyűlési pártok által kinevezett tagok megbízatása is kilenc évre szól (2010. évi 
CLXXXV. törvény 86. §.). 

                                               
1 A Hatóság elnökét megválaszthatják a Médiatanács elnökévé is. Az Elnököt közvetlenül a miniszterelnök 
nevezi ki, kilenc évre, illetve megbízatása időtartamának letelte után újraválasztható. Az Elnök két alelnök 
határozatlan időre történő kinevezésére jogosult. A kinevezés közvetlenül történik, nem előzi meg hivatalos 
kiválasztási eljárás vagy nyilvános pályázat.
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A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma általános felelősségi körébe tartozik a 
közszolgálati média, illetve főszerepet játszik minden egyes közszolgálati médiaszolgáltató 
vezetőinek kinevezésében és elbocsátásában. A Kuratórium nevezi ki a közszolgálati 
műsorszolgáltatók irányításának ellenőrzését végző felügyelő bizottság elnökét és legtöbb 
tagját. A Közszolgálati Testület értékeli a közszolgálatiság érvényesülését. Az Európa Tanács 
elemzése hangsúlyozza, hogy kifejezetten olyan rendelkezéseket kell hozni, hogy sem a 
Kuratórium, sem a felügyelő bizottság ne játszhasson szerepet a műsortervezés 
meghatározásában és ne gyakorolhasson semmiféle szerkesztői befolyást. 
A médiaszabályozó testületekbe (a Médiatanácsba, a Közszolgálati Közalapítvány 
Kuratóriumába és a Közszolgálati Testületbe) való kinevezés jelenlegi rendszerét ezért felül 
kell vizsgálni a politikai semlegesség biztosítása érdekében. E tekintetben nem elegendő, 
hogy a kinevezések egy bizonyos többségtől függenek, mivel a kinevezési szabály döntő 
jelentőséggel bír a – kulturális, politikai és más szempontból – sokféle, átfogó és sokszínű 
összetétel mint érték vonatkozásában. Ezt azonban nem tartják tiszteletben, hiszen a 
kiválasztási szabály nem segíti elő a sokszínű, sokféle és átfogó képviseletet a 
Médiatanácsban. 

A szerkesztői függetlenségnek és a közszolgálati médiaszolgáltatók intézményi 
autonómiájának védelme céljából az Európa Tanács azt ajánlja, hogy a „médiahatóságnak ne 
legyen döntéshozatali hatásköre a közszolgálati kódex kidolgozási és elfogadási folyamata 
tekintetében és a közszolgálati médiaszolgáltatások körének meghatározásában”1.

A Közszolgálati Közalapítvány finanszírozási rendszerének átfogó módosítása javasolt a 
közszolgálati műsorszolgáltatók finanszírozása és költségeinek átláthatósága, illetve annak 
biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi autonómia elvének megfelelően irányítsák őket.

Más ajánlások a Média- és Hírközlési Biztos intézményére vonatkoznak (a 2010. évi 
CLXXXV. törvény 139. §-a és ezt követő paragrafusai), akit esetleg egy hivatalos 
ombudsman váltana fel, aki teljes fellebbviteli hatáskörrel rendelkezne az elektronikus 
tájékoztatási szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói kifogások ügyében. 

A 2010. évi CLXXXV. törvény 48. §-ának a lineáris médiaszolgáltatási jogosultságra történő 
pályáztatás általános rendszere alóli kivételről rendelkező (4) bekezdését, mely szerint a 
Médiatanács legfeljebb három évre közfeladat ellátása érdekében pályázati eljárás nélkül is 
feljogosíthat valamely vállalkozást médiaszolgáltatás végzésére, hatályon kívül kell helyezni.

A valódi verseny és tisztességesség, illetve a pályázók jogainak biztosítása érdekében a 
médiahatóság által közzéteendő pályázati felhívásról szóló rendelkezés tekintetében ajánlatos, 
hogy az biztosítsa a pályázók számára azt a lehetőséget, hogy a pályázati felhívás bírósági
felülvizsgálatát kezdeményezhesse, mielőtt azt az értékelés alapjaként használják fel. A 15 
napos határidőt, amelyen belül a pályázati eredményekről szóló médiahatósági határozatot 
illetően bírósági felülvizsgálatot lehet kérni, meg kell hosszabbítani. A 163. §. (3) bekezdését 
módosítani kell oly módon, hogy bevezessék annak lehetőségét, hogy a Médiatanács 
határozatai elleni kereset esetében felfüggesszék a hatósági döntések és bírságok 
                                               

1 Ld. a 2010. évi CLXXXV. törvény 95., 98, és 136. §-át, amelyek a Médiahatóság hatáskörét 
szabályozzák a Közszolgálati Közalapítvány vonatkozásában. 
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végrehajtását.

A Médiahatóság Hivatala és a Médiatanács a médiatörvény bármely megsértése esetén, illetve 
minden médiára – többek között az internetes sajtótermékekre – vonatkozó szankcionáló 
hatásköréről szóló rendelkezésekről megállapították, hogy negatív hatással lehetnek a 
sérülékeny ágazatokra, illetve károsan hatnak a média függetlenségére. Az Európa Tanács 
szakértői e rendelkezések módosítását javasolják annak érdekében, hogy biztosítsák a 
szabálysértés súlya és a kiszabandó szankció közötti arányosságot, illetve azon bekezdések 
hatályon kívül helyezését, amelyek a nyomtatott és internetes szolgáltatókra kiszabható 
maximális szankciókról szólnak.

Más ajánlások arra vonatkoznak, hogy a Médiatanácsnak nem szabad beavatkoznia az 
önszabályozó testületek tevékenységébe, illetve törvényben kell megerősítenie az 
önszabályozás ösztönzését. A 2010. évi CLXXXV. törvény 66. §-át módosítani kell a 
közösségi médiaszolgáltatások átlátható, a közérdekek követelményein alapuló 
szabályozásának bevezetése érdekében. A nyomtatott sajtótermékekre vonatkozó törvényi 
kötelezettségeket illetően – melyek ellentétesek a nemzetközi gyakorlatokkal, amelyek a 
sajtót önszabályozásra ösztönzik – a 2010. évi CIV. törvény 12. §-a szerinti sajtó-
helyreigazítási jogról szóló rendelkezéseket módosítani kell, hogy lehetővé tegyék az 
önszabályozó testületek számára saját normáik meghatározását; a helyreigazítási jogot pedig a 
jelentősen félrevezető vagy tisztességtelen tartalomra kell korlátozni.


