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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU Alapjogi Chartájáról: A tömegtájékoztatás szabadságára vonatkozó irányadó 
szabályozás az EU-ban

(2011/2246(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikkére, a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikkére, valamint a kulturális kifejezési 
formák sokféleségének védelméről és elősegítéséről szóló UNESCO-egyezményre,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményének 10. cikkére, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatára, a Miniszterek Tanácsának és az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésének nyilatkozataira, ajánlásaira és állásfoglalásaira, valamint a 
Velencei Bizottságnak és az emberi jogi biztosnak a véleménynyilvánítás, a tájékozódás 
és a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló dokumentumaira,

– tekintettel az EU Alapjogi Chartájának 11. cikkére, az EUSZ 2., 7. és 9–12. cikkére, a 
Szerződés letelepedés szabadságára, szolgáltatásnyújtás szabadságára, a személyek és 
áruk szabad mozgására és a versenyre és állami támogatásokra vonatkozó cikkeire, 
valamint az EUMSZ 167. cikkére,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. 
március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)1,

– tekintettel az Európai Unió tagállamain belül a médiapluralizmusról szóló bizottsági 
munkadokumentumra (SEC(2007)0032),

– tekintettel a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének magas szintű 
munkacsoportja Bizottság általi létrehozására,

– tekintettel a médiakoncentrációról szóló 2002. november 20-i állásfoglalására2, az Európai 
Unióban az alapvető jogok helyzetéről (2002) szóló 2003. szeptember 4-i 
állásfoglalására3, a határok nélküli televíziózásról szóló 2003. szeptember 4-i 
állásfoglalására4, a 2001–2002-es időszakra a 97/36/EK irányelvvel módosított, határok 
nélküli televíziózásról szóló 89/552/EGK irányelv 4. és 5. cikkének alkalmazásáról szóló 
2005. szeptember 6-i állásfoglalására5, „a szólás- és tájékozódási szabadság 
megsértésének veszélyeiről az EU-ban és különösen Olaszországban (az Alapjogi Charta 
11. cikkének (2) bekezdése)” című 2004. április 22-i állásfoglalására6, az Európai Unión 

                                               
1 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
2 HL C 25. E, 2004.1.29., 205. o.
3 HL C 76. E, 2004.3.25., 412. o.
4 HL C 76. E, 2004.3.25., 453. o.
5 HL C 193. E, 2006.8.17., 117. o.
6 HL C 104. E, 2004.4.30., 1026. o.
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belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról szóló 2008. szeptember 25-i 
állásfoglalására1, valamint a magyar médiatörvényről szóló 2011. március 10-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az EBESZ – és különösen a tömegtájékoztatás szabadságával foglalkozó 
képviselője – tömegtájékoztatás szabadságával kapcsolatban folytatott munkájára és a 
kapcsolódó jelentésekre,

– tekintettel a nem kormányzati szervezetek – például a Riporterek Határok Nélkül 
(sajtószabadság-indexek) és a Freedom House (sajtószabadságról szóló jelentések) –
beszámolóira a tömegtájékoztatásról,

– tekintettel a Parlament3, valamint az Európai Egyetemi Intézet tömegtájékoztatás 
szabadságával és sokszínűségével foglalkozó központja által a tömegtájékoztatással 
kapcsolatos kérdésekről közzétett tanulmányokra4,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Kulturális 
és Oktatási Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a média a demokráciában a közélet őrének szerepét tölti be, hiszen lehetővé teszi a 
polgárok számára, hogy gyakorolják tájékoztatáshoz való jogukat, megvizsgálják és 
megítéljék a hatalom vagy befolyás gyakorlóinak vagy birtokosainak cselekedeteit és 
döntéseit, különösen a választási konzultációk alkalmával;

B. mivel a polgárok szabad véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való alapvető jogát 
csak a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége tudja biztosítani, aminek 
segítségével az újságírók és a média gyakorolhatják az állampolgárok közérdekű 
döntésekről és eseményekről való tájékoztatásával kapcsolatos jogukat és 
kötelezettségüket;

C. mivel a nem kormányzati szervezetek, a tömegtájékoztatás szabadságát nyomon követő 
szervezetek, az Európa Tanács, az EBESZ, valamint számos EP-tanulmány és 
állásfoglalás is tudósított a kormányok – többek között az európai uniós tagállamok 
kormányainak – médiaellenes megnyilvánulásairól és figyelmeztetett az ezekből eredő 
veszélyekre5;

                                               
1 HL C 8. E, 2010.1.14., 75. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0094
3 „The Citizen’s 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), 2012. június, lásd: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131.
4 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
5 Ide sorolható a tömegtájékoztatás és a média ellenőrző szerveinek közvetlen vagy közvetett, pártoktól függő 
politikai ellenőrzése és befolyása, bizonyos médiaorgánumok piacra jutásának akadályozása vagy korlátozása 
műsorszórási engedélyezés eljárások útján, a nemzeti vagy katonai biztonságra, közrendre, vagy közerkölcsre 
vonatkozó jogszabályokkal való visszaélés a cenzúra alkalmazása és a közokiratokhoz és információhoz való 
hozzáférés akadályozása érdekében, a források bizalmassága elvének megsértése, a médiakoncentrációra, illetve 
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D. mivel az Európa Tanács és az EBESZ a tömegtájékoztatás szabadságáról, 
koncentrációjáról és sokszínűségéről szóló részletes nyilatkozatokban, állásfoglalásokban, 
ajánlásokban, véleményekben és jelentésekben foglalkozott már a kommunikáció emberi 
és demokratikus vonatkozásaival, létrehozva egy jelentős közös páneurópai minimum 
követelményrendszert ezen a területen;

E. mivel az Európai Unió elkötelezett a médiapluralizmus mint a szabad 
véleménynyilvánítás és tájékozódás alapvető pillére megvédése mellett, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikkével összhangban;

F. mivel a Parlament több alkalommal aggodalmát fejezte ki a tömegtájékoztatás 
szabadságával és a média pluralizmusával és koncentrációjával kapcsolatban, és 
felszólította a Bizottságot, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket, többek között 
terjesszen elő a témára irányuló jogalkotási javaslatot;

G. mivel a Bizottság 2007. január 16-án útnak indította a „3 lépés megközelítést”, amely 
tartalmazza a tömegtájékoztatás sokszínűségéről szóló bizottsági szolgálati 
munkadokumentumot, a tagállamokban (2007-ben) tapasztalható tömegtájékoztatási 
sokszínűség értékelésére alkalmas mutatókat tartalmazó független tanulmányt a 
tömegtájékoztatás sokszínűségéről az EU tagállamaiban, és egy bizottsági közleményt a 
tömegtájékoztatás sokszínűségének mutatóiról az EU tagállamaiban (2008-ban), valamint 
az ezt követő nyilvános konzultációt1;

H. mivel ennek a megközelítésnek a megvalósítását a Bizottság félbeszakította, hiszen a 
közleményt nem adták ki és a nyilvános konzultációra sem került sor;

I. mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével kötelező érvényűvé vált az Alapjogi 
Charta; mivel a Charta az első olyan nemzetközi dokumentum, amely kifejezetten 
tartalmazza, hogy „A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell 
tartani” (a 11. cikk (2) bekezdése); mivel a Szerződések biztosítják az Unió számára az 
Európai Unióban az alapvető jogok védelmének biztosításához szükséges felhatalmazást 
és hatásköröket, különösen az EUSZ 2. és 7. cikke alapján;

J. mivel a véleménynyilvánítás, szólás, tájékozódás és tömegtájékoztatás szabadságának 
védelme a tagállamok feladata, tekintve hogy ezek olyan alapelvek, amelyeket saját 
alkotmányukban és jogszabályaikban is szavatolnak; mivel, ha ezeket a szabadságokat 
bármely tagállam súlyosan veszélyezteti vagy megsérti, a Szerződések és a Charta alapján 
az Európai Uniónak közbe kell avatkoznia az európai demokratikus és sokszínű rend és az 
alapvető jogok védelme érdekében;

K. mivel az Európai Unió hatáskörrel rendelkezik a médiával kapcsolatos területeken, 
például a belső piac, az audiovizuális politika, a verseny, a távközlés, az állami 
támogatások, valamint a közszolgálati kötelezettségek és az alapvető jogok területén; 
mivel az Európai Parlament megállapította, hogy erre alapozva alapvető minimális 
normákat kell meghatározni a tájékozódás szabadsága, a megfelelő szintű 

                                                                                                                                                  
az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályok hiánya, valamint a hirdetések alkalmazása a kiadói láncok 
befolyásolására.
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-52_hu.htm?locale=en
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médiapluralizmus és a független médiairányítás biztosítása, garantálása és előmozdítása 
érdekében1; mivel a Bizottság megbízta az Európai Egyetemi Intézet tömegtájékoztatás 
szabadságával és sokszínűségével foglalkozó központját, hogy elemezze az uniós 
hatásköröket a tömegtájékoztatás szabadsága terén;

L. mivel aggályok merülnek fel a közszolgálati műsorszolgáltatóknál a szerkesztői 
függetlenség, a munkaerő-felvétel, a pluralizmus, a tájékoztatás semlegessége és 
minősége, valamint a hozzáférés és finanszírozás területén felmerülő kihívásokkal 
kapcsolatban, amelyek indokolatlan politikai és pénzügyi beavatkozás, valamint a 
gazdasági válság következményei;

M. mivel a magántulajdonban lévő média szembesül az egyre erősödő nemzeti és emellett 
határokon is átnyúló összefonódással – amelynek keretein belül média konglomerátumok 
értékesítik termékeiket a különböző országokban –, az Unión belüli, médiával kapcsolatos 
befektetések növekedésével, továbbá az Európán kívüli befektetők és média növekvő 
európai befolyásával;

1. felszólítja a tagállamokat és az Európai Uniót, hogy tartsák tiszteletben, biztosítsák, 
védjék és támogassák a szabad véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való alapvető 
jogot, valamint a tömegtájékoztatás szabadságát és pluralizmusát, és ezáltal 
tartózkodjanak olyan mechanizmusok alkalmazástól és kifejlesztésétől – például a média 
indokolatlan és politikai befolyásolása és annak pártoktól függő ellenőrzése és cenzúrája –
, amelyek akadályozzák és veszélyeztetik a tömegtájékoztatás szabadságát;

2. kéri, hogy alakítsanak ki a tömegtájékoztatás vezetői, az igazgatótanácsok, a 
médiatanácsok és a szabályozó szervek vezetőinek kinevezésére vonatkozó átlátható, 
érdemeken és vitathatatlan tapasztalaton alapuló, valamint szakmaiságot, 
feddhetetlenséget, függetlenséget és széles körű politikai és társadalmi konszenzust 
biztosító – nem a választások eredményeitől vagy a hatalmon lévők akaratától függő 
zsákmányrendszer keretein belüli politikai vagy pártoktól függő – eljárásokat és 
mechanizmusokat;

3. hangsúlyozza, hogy a médiapluralizmus a tömegtájékoztatás szabadságának egyik 
alappillére, hiszen biztosítja annak sokszínűségét, továbbá a különböző társadalmi és 
politikai szereplőkhöz, véleményekhez és nézőpontokhoz (például a nem kormányzati 
szervekhez, polgári szövetségekhez, kissebségekhez) való hozzáférést, és számos 
különféle álláspontot mutat be;

4. emlékeztet az államon keresztül a polgárok által finanszírozott közszolgálati média fontos 
szerepére és arra vonatkozó intézményi feladatkörére, hogy kiváló minőségű és 
megbízható tájékoztatást nyújtson; kiemeli, hogy a magántulajdonban lévő média is 
rendelkezik hasonló – nevezetesen szervezeti és politikai jellegű – feladatkörrel, 
különösen választások, népszavazások stb. alkalmával;

5. kiemeli, hogy a médiaorgánumok piacra jutásának műsorszórási engedélyezési eljárások 
útján történő szabályozására vonatkozó intézkedésekkel és az állami, nemzeti vagy 

                                               
1 Lásd a magyar médiatörvényről szóló 2011. március 10-i európai parlamenti állásfoglalás 6. pontját 
(P7_TA(2011)0094).
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katonai biztonság és a közrend, valamint az erkölcs és a gyermekek védelmére vonatkozó 
szabályokkal nem lehet a médiára irányuló politikai vagy pártoktól függő ellenőrzés és 
cenzúra gyakorlása, valamint a polgárok közérdekű, fontos kérdésekben való 
tájékozódásra vonatkozó alapvető jogának akadályozása érdekében visszaélni; 
figyelmeztet arra, hogy a tömegtájékoztatást nem fenyegetheti egyes érdekcsoportok és 
lobbik, gazdasági szereplők vagy vallási csoportok befolyása;

6. úgy véli, hogy a média tulajdonviszonyainak és irányításának átláthatónak és 
összefonódásoktól mentesnek kell lennie; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a 
verseny biztosítására annak érdekében, hogy az erőfölényes helyzeteket kezeljék, illetve 
megakadályozzák, és garantálják az új szereplők piacra jutását; kéri, hogy szabályozzák az 
összeférhetetlenség megfelelő kezelésének és megoldásának biztosítását; hangsúlyozza, 
hogy a hirdetések és a szponzorálás a média kiadói láncaiba való beavatkozást 
eredményezhet;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az újságírók függetlenek legyenek mind a 
szerkesztők vagy tulajdonostól részéről érkező belső, mind a politikai és gazdasági lobbik 
vagy egyéb érdekcsoportok által gyakorolt külső nyomástól; kiemeli, hogy a 
dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés joga alapvető jog, és felszólít a 
források bizalmassága elvének teljes körű védelmére és az Emberi Jogok Európai 
Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatának szigorú alkalmazására, beleértve az 
információval való visszaéléseket is; kéri az újságírók fenyegetések és erőszak elleni 
védelmét, az oknyomozó újságírókat ugyanis gyakran érik fenyegetések a tevékenységük 
miatt; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az oknyomozó újságírást támogassák és 
népszerűsítsék, valamint szakmai normák és megfelelő jogorvoslati eljárások 
kialakításával támogassák az etikus újságírói tevékenységet a tömegtájékoztatásban; 

8. kiemeli, hogy az audiovizuális médiában megjelenő politikai információk vonatkozásában 
szabályokat kell megfogalmazni a különböző politikai riválisokhoz, véleményekhez és 
álláspontokhoz való méltányos hozzáférés biztosítása érdekében, különösen választások és 
népszavazások alkalmával, azzal a céllal, hogy a polgárok egy domináns 
véleményformáló hatalom indokolatlan befolyásától mentesen alkothassanak véleményt;

9. kiemeli annak fontosságát, hogy nem kormányzati szervek, érdekelt felek és szakértők 
bevonásával Európában nyomon kövessék a tömegtájékoztatás szabadságát, és arról éves 
jelentést készítsenek az Európa Tanács és az EBESZ által kidolgozott részletes előírások, 
valamint a Bizottság számára készített független tanulmányban kidolgozott kockázatalapú 
analitikus megközelítés és mutatók alapján; úgy véli, hogy ezt a feladatot a Bizottságnak, 
az Alapjogi Ügynökségnek és/vagy az Európai Egyetemi Intézet tömegtájékoztatás 
szabadságával és sokszínűségével foglalkozó központjának kell végrehajtani;

10. felhívja a Bizottságot a médiára vonatkozó uniós szintű együttműködés és összehangolás 
intézményesítésére, például az audiovizuális médiaszolgáltatások európai szabályozói 
csoportjának létrehozásával, továbbá az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelv 29. és 30. cikkében meghatározott nemzeti szabályozó hatóságok jogállásának 
harmonizálására, biztosítva, hogy a döntéshozatali eljárásaikban, hatáskörük 
gyakorlásában és a nyomon követési folyamat során függetlenek, pártatlanok és 
átláthatóak legyenek, valamint hogy döntéseiket végrehajtsák;



PE496.665v01-00 8/8 PR\914699HU.doc

HU

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek megfelelő és jól időzített 
intézkedéseket, amennyiben aggályok merülnek fel a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága, valamint a tömegtájékoztatás szabadsága és a médiapluralizmus 
terén az Európai Unióban és a tagállamaiban;

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a tömegtájékoztatás 
tulajdonviszonyainak átláthatóságát és bizonyosodjanak meg arról, hogy a tagállamok a 
közszolgálati médiában hatékonyan használják fel az állami forrásokat;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Alapjogi Ügynökségnek, az EBESZ-nek, 
az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának és Parlamenti Közgyűlésének, a Velencei 
Bizottságnak és az emberi jogi biztosnak.


