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Csudai Tünde 

Az írott sajtó magyarországi szabályozása: Állami 

kontroll vagy terjeszkedő médiatulajdon? 

„[…] az állam kötelessége az alapvető jogok tiszte-

letben tartására, és védelmére az egyéni alapjogok-
kal kapcsolatban nem merül ki abban, hogy tartóz-

kodnia kell megsértésüktől, hanem magába foglalja 

azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülésük-

höz szükséges feltételekről.‖ 

(30/1992. (V.26.) AB határozat) 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A tulajdonhoz való jog alapvető jelentőségű, az emberek életében és a 

gazdaságban is kiemelkedő a szerepe. A tulajdon formái, a tulajdonvi-

szonyok szabályozása híven tükrözik egy adott korszak, társadalom 
viszonyait, annak fejlődését, változásait. A médiatulajdon szabadsága is 

– Magyarországon a rendszerváltás óta – olyan alapérték, melyet termé-

szetesnek tekintünk.
1
 Azonban a média szabadságának érvényesülése 

függ attól, hogy milyen mechanizmussal állítják elő a médiatartalmakat, 
és hogyan terjesztik azokat. A világon a média meghatározó része piaci 

alapon működik, amely alapján kialakul a tulajdon koncentrációja; és a 

pluralizmus, valamint az alapjogok érvényesülése bizony veszélybe 
kerül. 

                                                             
1
 TÉGLÁSI ANDRÁS: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme, 2011. 

www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/dr-teglasi-andras/dr-teglasi-andras. 
(2013.02.11.). 
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A piacot a nagy vállalkozásokban való koncentrálódás, valamint 

nagy cégek uralma jellemzi. Ezzel kapcsolatban a médiaelmélettel fog-
lalkozó szakemberek is széles körben elismerik, hogy a koncentráció 

akadályozza az eltérő vélemények megjelenítését, ezáltal pedig a de-

mokrácia megfelelő érvényesülését is.
2
 

Az új médiatörvény megjelenésekor rengeteg kritikát kapott a jog-
alkotó azon rendelkezése, melyben az írott sajtót állami felügyelet alá 

rendelte, és később az Alkotmánybíróság ezt alkotmányellenesnek is 

minősítette 165/2011. (XII. 20.) AB határozatában. Pokol Béla azonban 
különvéleményében kifejtette, hogy napjainkban a médiaszociológiai 

elemzések tömege mutatja, hogy a szervezett magánhatalmak tömegmé-

diumok feletti – és közvetve az emberek feletti – uralma jelenti a legna-
gyobb veszélyt a demokratikus nyilvánosságra, különösen mivel e szer-

vezett médiahatalmak globális szinten, illetőleg az egész euro-atlanti 

térségben szerveződve az egyes államokhoz képest sokszorosan na-

gyobb anyagi erővel és tömegbefolyással rendelkeznek. Véleménye 
szerint a rendszerváltás óta eltelt húsz év azt mutatja, hogy a hazai mé-

diaszférát és a társadalom közvéleményének formálódását nem az állam 

fenyegette, hanem a televíziós csatornákat, rádiókat és mérvadó orszá-
gos napi- és hetilapokat megszerző vagy azt felépítő globális médiaha-

talmak véleménymonopóliuma. Ebben a helyzetben épp a demokratikus 

állami közhatalom az, amely fel tud lépni ez ellen a véleménymonopóli-

um ellen. 
Így tehát mai világunkban valóban az a legnagyobb veszély, ha egy 

jól megszervezett, alkotmányos szabályok betartásáért felelős szerv 

felügyeli az írott sajtó valamint az audiovizuális média világát? A kö-
vetkező fejezetekben bemutatom, milyen két feltétel alapján ítélték a 

médiatörvény rendelkezését alkotmányellenesnek, és milyen ellentmon-

dást lehet felfedezni a testület határozatában. 
 

                                                             
2
 GÁLIK MIHÁLY: A médiatulajdon hatása a média függetlenségére és pluraliz-

musára Magyarországon, http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_03_osz/05 
_mediatulajdon/02.html (2012.02.10.). 
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I. A 165/2011. (XII. 20.) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZAT 

A nemzetközi tapasztalat, hogy a médiát érintő tartalmi előírások feletti 
felügyeletet általában az adott állam médiahatósága látja el. A média 

tartalomszabályozásra vonatkozó normákat Magyarországon az új Mé-

diatörvény
3
 tartalmazza és a törvény alapján a Nemzeti Média és Hír-

közlési Hatóság felügyeli. 
A jogalkotó az új törvényben hatósági felügyelet alá helyezte az 

írott sajtótermékeket, mely újdonságnak számított hazánkban, hiszen a 

rendszerváltás után nem találunk a magyar joggyakorlatban olyan in-
tézményt, amely a hírközlési ágazatban az írott sajtó hatósági felügyele-

tét testesítette volna meg. Összesen két intézményi tevékenységet említ-

hetünk meg ezzel kapcsolatban: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál 
a sajtótermék nyilvántartásba vételét, valamint az 1997-ben megszünte-

tett „ügyészi cenzúrát‖. Ezek voltak azok a kifejezetten írott sajtóhoz 

kapcsolható „felügyeleti tevékenységek‖ melyeknek befolyása volt a 

hazai írott sajtóra. 
E tárgykör megvizsgálásának érdekében is meghozott 165/2011. 

(XII. 20.) Alkotmánybírósági határozat alapján az audiovizuális eszkö-

zöknek és írott/online sajtótermékeknek eltérőek a korlátozási mércéi. 
Az írott/online sajtó médiatörvény által megfogalmazott és a Nemzeti 

Média és Hírközlési Hatóság által ellátott felügyeletét az Alkotmánybí-

róság a fent említett határozatban alkotmányellenesnek minősítette. A 

testület szerint ugyanis, a „társadalmi folyamatokra különleges hatással 
bíró audiovizuális média esetében szükséges, és arányos korlátozás az 

effajta sajátos hatósági fellépés biztosítása‖, azonban a nyomtatott és az 

internetes sajtó esetében ez a sajtószabadság aránytalan korlátozásának 
minősül. A testület két esetet említ az állásfoglalás alátámasztásának 

érdekében; a befolyás, valamint a korlátolt frekvenciaforrások érvét. 

Eszerint az audiovizuális eszközöknek sokkal nagyobb a befolyá-
suk a társadalomra, mint az írott/online sajtótermékeknek, a korlátolt 

frekvenciaforrások miatt pedig a fogyasztónak a viszonylag kevés szol-

gáltatás miatt nincs elég nagy választási szabadsága. Ez az érv azonban 

                                                             
3 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommuni-
kációról. 
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2013-tól már nem állja meg a helyét, ugyanis hazánk teljesen átáll a 

digitális jeltovábbításra, így az audiovizuális világban az elérhető szol-
gáltatások száma megnövekedik. 

Ennek ellenére a testület tartja azon álláspontját, hogy a tartalom 

feletti felügyelet csak az audiovizuális eszközök felett alkotmányos, az 

írott/online sajtótermékek felett azonban nem. Így bizonyos alapjogok, a 
sajtószabadság, a személyhez fűződő jogok mellett például olyan közér-

dek, mint a fiatalkorúak védelme elfogadott a televízió tekintetében, 

azonban sántít az újságok és az internet esetében, és joghézagok kelet-
keznek az írott/online sajtót érintő magyar médiaszabályozás rendszeré-

ben. 

II. AZ AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZÖK TARTALOMSZABÁLYOZÁSA 

A tartalomszabályozás elsősorban, sőt szinte kizárólag csak az elektro-

nikus médiában létezik. Az Európai Uniónak több digitális médiarend-

szer szabályozási kérdéseit érintő dokumentuma foglalkozott az audio-

vizuális tartalomszolgáltatások definiálásával, ilyen például az Oreja-
jelentés, de például az Egyesült Királyság Kommunikációs zöld könyve

4
 

is a tartalom szabályozásának fontos kérdéseivel foglalkozik. A közös-

ségi jogalkotó a versenytorzulások elkerülése végett, a jogbiztonság 
javítása, a belső piac megvalósításának elősegítése és az egységes in-

formációs térség kialakulásának megkönnyítése érdekében szükséges-

nek tartotta az audiovizuális médiaszolgáltatások egységes szabályozási 

keretének kialakítását.
5
 Ennek eredménye az ―Audiovizuális médiaszol-

gáltatásokról szóló irányelv‖ (2010/13/EU irányelv).
6
 Az Európai Bi-

zottság tagállamokat szólított fel arra, hogy az irányelv alapján fennálló 

kötelezettségeik teljesítése érdekében sürgősen tegyék naprakésszé 

                                                             
4
 POLYÁK GÁBOR: Megjegyzések a digitális kor médiapolitikájához, 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_03_osz/07_digitalis_kor (2012.11.10.). 
5
 POLYÁK GÁBOR: A médiarendszer kialakítása, 2008, HVG-ORAC, Budapest, 

138-139. o. 
6
 KOLTAY ANDRÁS: A szólásszabadság alapvonalai, 2009, Századvég Kiadó, 

Budapest, 239. o. 
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nemzeti műsorszórási szabályozásukat.
7
 Ennek alapján az új Médiatör-

vényünkben a legtöbb tartalomszabályozással kapcsolatos rendelkezés 
audiovizuális eszközeinkre vonatkozik. 

II.1. Frekvenciaszűkösség? 

Magyarországon a lineáris médiaszolgáltatók
8
 adása frekvenciákon ke-

resztül érkezik. A lineáris audiovizuális műsorszolgáltatásnál a frekven-
ciaszűkösség volt az egyik elfogadható magyarázat arra, hogy a szolgál-

tatóknak műsorai tartalom-szabályozásra szorulnak. Az analóg jeltováb-

bítás miatt ugyanis a csatornák mennyiségének kapacitása alacsony. A 
műsorszolgáltatási adókat így nem lehetséges korlátlan mennyiségben 

létrehozni, és a nézőknek kevesebb a választási lehetősége. Hiszen nem 

választhatják ki a hozzáférés idejét, és a folyamatosan zajló műsorba bár 
választásuk szerint kapcsolódnak be, azonban csak az éppen adott pilla-

natban közzétett műsorszámot kísérhetik figyelemmel.
9
 A műsorszolgál-

tatási engedélyt ezért különféle tartalmi feltételekhez kötik, melyeket a 

törvény tartalmaz. Az AB így fogalmaz a frekvencia-szűkösséggel kap-
csolatban:  

„[A] véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadság szolgálata a 

sajtószabadságra vonatkozó sajátosságokon túl további feltételeket kö-
vetel meg a rádióval és televízióval kapcsolatban. Itt az alapjog gyakor-

lását összhangba kell hozni megvalósítása technikai feltételeinek »szű-

kösségével«, azaz a felhasználható frekvenciák (belátható időn belül) 

véges voltával. A nyomtatott sajtóval ellentétben ez nem teszi lehetővé a 
korlátlan alapítást.‖

10
 

II.2. Befolyásolás? 

                                                             
7 http://www.jogiforum.hu/hirek/23328 (2012.11.01.). 
8 2010. évi CLXXXV. törvény, 1. § 5. pont Lineáris műsorszolgáltatás: a mé-

diaszolgáltató által nyújtott műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű 

megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás. 
9
 KOLTAY ANDRÁS - LAPSÁNSZKY ANDRÁS (Szerk.): A médiaszabályozás kom-

mentárja, 2011, Complex Kiadó, Budapest, 17. o. 
10

 165/2011. (XII. 20.) AB határozat. 
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A másik fontos érv a befolyásolás mértéke. Az 1/2007 (I.18.) AB hatá-
rozatban már kifejtette az Alkotmánybíróság, hogy „általánosan elfoga-
dott, hogy a rádiós és televíziós műsorszolgáltatás véleményformáló 

hatása és a mozgóképek, hangok, élő tudósítások meggyőző ereje sok-

szorosa az egyéb információs társadalmi szolgáltatások gondolkodásra 

ható erejének.‖ A testület megerősítette ezt az álláspontját az 
1006/B/2001. AB határozatában is: „azáltal, hogy a média a legszéle-

sebb nyilvánosságot biztosítja a legkülönfélébb vélemények számára, és 

napjainkban ez képezi a legfontosabb információforrást, a szólásszabad-
ság egyéb megnyilvánulási formáihoz képest a médiában megjelenő 

véleményeknek sokszoros a hatása, rendkívül nagy a befolyása az embe-

rek gondolkodására, a közvélemény formálására.‖ Az új médiatörvényt 
vizsgáló 165/2011. (XII. 20.) AB határozat sem tágít az előző két meg-

állapításától, és kifejti, hogy adatokkal alátámasztott társadalmi szoká-

sok szerint, az audiovizuális médiaszolgáltatás a legelterjedtebb és a 

társadalom legszélesebb köréhez eljutó tömegkommunikációs szolgálta-
tás, valamint eleve erősebben és másképp befolyásolja közönségét.  

Tény, hogy a médiumok hatását értékelő alkotmánybírósági gya-

korlat összhangban áll az Európai Unió jogának előírásaival és azok 
indokaival. Az Európai Parlament és a Tanács az audiovizuális média-

szolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelvben ezeknek a médiaszol-

gáltatásoknak a tekintetében kifejti: „e szolgáltatások külön szabályozá-

sát indokolja, hogy növekszik jelentőségük a társadalom és a demokrá-
cia számára […] továbbá e médiatartalmak szabályozása szükséges az 

audiovizuális médiaszolgáltatások különleges jellege miatt, különösen 

mivel ezek a szolgáltatások befolyásolják a lakosság véleményalkotásá-
nak módját.‖ Tehát az audiovizuális médiaszolgáltatás tartalomszabá-

lyozását e két ok alapján tekintik alkotmányosnak, és ezért is valósulhat 

meg médiahatósági felügyelete.  

II.3. Egy új korszak küszöbén 

Joggal merülhet fel a kérdés, mi történik most a tartalom-
szabályozással, hogy Magyarország átállt a földfelszíni digitális műsor-

szórásra (DVB-T). A digitalizáció lehetővé teszi a jobb minőségű kép- 

és hangátvitelt, kisebb spektrum erőforrást felhasználva. Így egy régi 
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analóg adás által felhasznált sávszélesség helyén akár négy, bizonyos 

esetekben akár annál is több új adás is továbbítható. Mivel a rádióspekt-
rum korlátos erőforrásnak tekinthető, lényeges az ilyen – frekvenciasá-

vokat hatékonyabban felhasználó – új technológiák bevezetése. A digi-

tális átállással több TV adás kerül továbbításra, de így is keletkezik egy 

nagy mennyiségű szabad frekvencia többlet, amit digitális hozadéknak 
nevezzük (DD).  

A DD felhasználására jelenleg országonként különböző tervezetek 

vannak, ilyen a mobil szélessávú szolgáltatás (UMTS, LTE), a szélessá-
vú adatátvitel, a WiFi hotspot, a WiMax, a mobil televízió műsorszórás 

(DVB-H), a katasztrófavédelmi alkalmazás, a PMSE, vagy a kognitív 

rádió.
11

 A korlátos frekvencia hozzáférés így már nem okoz akkora fej-
törést, hiszen egy csatorna helyébe négy, vagy akár nyolc csatorna is 

kerülhet. 

Vajon hatással lesz-e ez a változás az audiovizuális tartalmak sza-

bályozására? Természetesen így sem végtelen számú csatornával fogunk 
rendelkezni, mégis az érvrendszer egyik erős bástyája megdőlni látszik. 

Hiszen azzal együtt, hogy a földfelszíni terjesztés mellett megjelenő 

kábeles és műholdas műsorterjesztés már az analóg médiában is jelentős 
változást hozott, a beavatkozás nagyságát, a média politikai célokat és 

eszközöket mindvégig az erőforrások szűkösségére való tekintettel hatá-

rozták meg.
12

 Az új médiarendszer interaktívabb lesz, a felhasználónak 

egyre nagyobb beavatkozási és választási lehetőséget nyújt. Így tehát 
csak a „befolyás mértékének nagysága‖ marad az egyetlen érv, ami a 

tartalomszabályozás mellett szól? A befolyásolás mértékének nagyságá-

val egyelőre a társadalom is egyetért.  
Az idő múlásával azonban ez a megállapítás is megdőlhet, mivel 

egyre többen használják az internetet, és annak használata már sokkal 

elterjedtebb, mint a televízióé. Megkérdőjelezhető-e tehát az audiovizu-
ális eszközök feletti hatósági felügyelet, mióta Magyarország átállt a 

digitális műsorszórásra? Ha az írott sajtó tartalomszabályozásának tiltá-

                                                             
11

 BELÉNYESI PÁL: A digitális többlet és annak kihasználása, in 

Infokommunikáció és Jog, 2009/31. szám. 
12

 POLYÁK GÁBOR: Megjegyzések a digitális kor médiapolitikájához, 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_03_osz/07_digitalis_kor (2012.11.10.). 



Az írott sajtó magyarországi szabályozása: Állami kontroll vagy terjesz-

kedő médiatulajdon? 

17 

sát vesszük alapul, akkor igen, hiszen így a testület által hozott érvek 

felépített rendszere meginog, és alátámasztásukat újra kellene gondolni. 

III. AZ ÍROTT SAJTÓ ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÍROTT SAJTÓ TARTA-

LOMSZABÁLYOZÁSA 

Az Smtv. szerint az írott sajtóra és elektronikus írott sajtóra ugyanazok a 

rendelkezések, tartalomszabályozási előírások érvényesek. A felmerülő 
probléma azonban az, hogy az írott sajtóban nem létezik tartalomszabá-

lyozás, egyedül a kötelező nyilvántartásba vétel, valamint az utólagos 

korlátozás típusai és a sajtó-helyreigazítás intézménye. Innentől fogva a 
tulajdonosokra, és az adott csoportnál dolgozókra van bízva minden 

egyéb alapjog és követelmény betartása annak érdekében, hogy a sajtó-

szabadság megfelelően működjön, egy demokratikus jogállamhoz mél-
tóan. A 165/2011 (XII. 25) AB határozatban az Alkotmánybíróság al-

kotmányellenesnek minősítette a nyomtatott, és az online sajtó hatóság 

alá vont felügyeletét.  

„[…] a nézők, hallgatók érdekében biztosított hatósági eljárás a kö-
zönségre gyakorolt különösen erős befolyásra tekintettel minősül szük-

séges és arányos beavatkozásnak. A hatásában ettől eltérő nyomtatott és 

internetes sajtó esetében azonban ez a fellépési lehetőség — ebben, az 
emberi jogokra generálisan kiterjedő formában — már aránytalan korlá-

tozásnak minősül. Az emberi méltóság érdekében történő korlátozás 

szükségessége ezeknél a sajtótermékeknél is fennáll, ám esetükben az 

emberi méltóságot megfelelően védik a személyes jogérvényesítést biz-
tosító jogszabályok, valamint az a lehetőség, hogy az Smtv. 16. § első 

fordulata alapján a hatóság felléphet az emberi jogokat rendszeresen 

sértő, ezzel az alkotmányos rendet tiszteletben nem tartó médiummal 
szemben. Az emberi jogok és az emberi méltóság intézményes tartalmát 

sértő egyedi esetekben a Hatóság számára általánosan adott jogkör — a 

joggyakorlatot is figyelembe véve — széles körű fellépési lehetőség. A 
nyomtatott és az internetes sajtó esetében ez a sajtószabadság aránytalan 

korlátozásának minősül, azaz alkotmányellenes.‖ 

A törvény csak az emberi méltóságra és az emberi jogokra hivatko-

zik. De vajon hol tud a sértett azzal kapcsolatban eljárni, ha például 
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közerkölcsöt, vagy fiatalkorúakat sértő tartalmat (Smtv. 9.§ (3) bek.) 

vélt felfedezni valamely írott vagy internetes sajtótermékben? Az ehhez 
kapcsolható előzetes korlátozási intézmény jogkörét 1997-ben az Al-

kotmánybíróság 20/1997. (III. 19.) AB határozatával az ügyészségtől 

elvonta, és az új médiatörvényben megjelölt hatósági felügyeletet is 

elutasítja a testület. Marad tehát egyedül az igazságszolgáltatás, a füg-
getlen bíróságok. 

De a csorba ebben az esetben nem a személyhez fűződő jogán esett, 

ő a köz érdekében szeretne eljárni. Milyen jogsegélyt vehet számításba, 
milyen eljárás van a segítségére? Az Alkotmánybíróság nem, mivel nem 

azt vizsgáljuk, hogy alkotmányos rendbe ütközik-e a sértő magatartást 

kinyilvánító sajtótermék tartalma. A Polgári Törvénykönyv 79.§ a sajtó-
helyreigazítási igény érvényesítésének szabályaival kapcsolatban az 

Smtv.-hez és a Polgári Perrendtartásról rendelkező törvényhez irányít. A 

sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló tör-

vényünkben két erre vonatkozó információt találunk, de sajnos ez is 
kevés. A törvény ugyan valóban kijelenti, hogy „4.§ A sajtószabadság 

gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény 

elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem 
járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.‖. Azonban ké-

sőbb a sajtó-helyreigazításnál a törvény nem fogalmazza meg, hogy 

ennek érvényesítését miként érhetjük el, a törvény szöveg ugyanis így 

szól: 
„12. § (1) Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt ál-

lítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis szín-

ben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzététel-
ét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve 

megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest 

melyek a való tények.‖ 
A közerkölcsöt sértő tény nem feltétlenül valótlan, nem feltétlenül 

hamis, és nem is kell állítania valakiről bármit is, hogy minősítését el-

nyerje. Ez lehet egy pornográf tartalmú reklám, vagy kép, nem megfele-

lő helyen megjelentetett felnőtt tartalmú cikk, stb. A Polgári Perrendtar-
tásról rendelkező törvényben sem találtam erre vonatkozó passzust. 

Véleményem szerint ez egy joghézag a sajtószabályozással kapcsolat-

ban a magyar jogrendszerben. Az új Polgári Törvénykönyv tervezetében 
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erre a joghézagra egy új szakasz bevezetésével próbálnak megoldást 

találni, amely feljogosítja az ügyészt és az alapvető jogok biztosát is 
arra, hogy „érvényesítheti a jogsértés felróhatóságtól független szankci-

óit, ha a jogsértés közérdekbe ütközik. Ebben az esetben a jogsértéssel 

elért vagyoni előnyt közérdekű célra kell átengedni.‖ 

Jelenleg az ügyészség által végzett közérdekvédelmi tevékenység 
kiemelt területei: egyes hatósági eljárásokhoz és intézkedésekhez kap-

csolódó ügyészi feladatok ellátása, a környezetvédelem, a fogyasztóvé-

delem, a szabálysértési ügyek, egyes jogi személyekkel és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezetekkel kapcsolatos ügyészi feladatok 

ellátása, a polgári bíróság előtt ügyészi tevékenység.  

IV. SOKSZÍNŰSÉG (PLURALIZMUS) 

Az Smtv. 4. §-a alapján a médiaszolgáltatások sokszínűsége kiemelten 

fontos érték. A sokszínűség védelme kiterjed a tulajdoni monopólium 

kialakulásának, valamint a piaci verseny indokolatlan korlátozásának 

megakadályozására is. E törvényben foglalt rendelkezéseket a sokszínű-
ség védelmének szempontját figyelembe véve kell értelmezni. 

A megfelelő tájékoztatás a sajtószabadság egyik megkerülhetetlen 

alapköve. Nem kerülhetjük ki a ―tájékoztatási monopólium‖ fogalmát, 
amely a sajtó viszonylatában többféle tartalmat hordoz. Elsősorban azt 

jelenti, hogy a sajtó útján megvalósuló tájékoztatásnak a demokratikus 

normák szerint megfelelőnek, kiegyensúlyozottnak, az egész műsor-

szolgáltatásnak pedig sokszínűnek, plurális értékrenddel bírónak kell 
lennie. Ezek a kritériumok az elektronikus médiát illetően találhatóak 

meg a médiatörvényben, az írott sajtóval kapcsolatban pedig az Smtv. 

jelzi, hogy biztosítani kell a sajtó sokszínűségét.  
Mire gondoljunk sokszínűség fogalma alatt? A sokszínűség a sajtó 

világában két értelemben jelenhet meg. Az egyik, hogy egy bizonyos 

sajtóterméken belül az információk, tények, vélemények sokszínűek 
legyenek. A másik a versenyszférához, és a választékhoz kapcsolódik. 

Az olvasó minél több helyről tudja beszerezni a világról adatait, annál 

biztosabb lehet abban, hogy információi igazak és valósak (pluraliz-

mus). Azonban a világon és Magyarországon is bizonyítható, hogy min-
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den írott/online sajtótermék az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal 

együtt alig pár úgynevezett „médiaóriás‖ vállalat kezében van.  
Mivel a hírek beszerzése költséges, ezeknek a vállalatoknak van ar-

ra a legtöbb lehetősége, hogy a világban történő eseményekről össze-

gyűjtsék az információkat, és leközöljék azokat. A kisebbeknek már 

kevesebb a költségvetése, így ezeket az információkat a legnagyobb 
részben a médiaóriásoktól vásárolják meg. Az egyetlen kapaszkodója az 

olvasónak egy fikció:
13

 Az, hogy a tulajdonosok figyelnek minden olyan 

alapjog és emberi jog betartására a tájékoztatáskor, amit az adott orszá-
gok alkotmányai, médiaszabályozással kapcsolatos törvényei előírnak. 

Ellenőrizni, átlátni a vállalat dolgozóin és a tulajdonosokon kívül ezt 

senki sem tudja, hiszen magántulajdonról van szó, és a piacon való ver-
senyzés sem volt soha tiltott. Csak bízhatunk abban, hogy a tulajdono-

sokat nemcsak a profit és a kiváló gazdasági helyzetük érdekli, hanem a 

pluralizmus, a sokszínűség, a kiegyensúlyozottság, az objektivitás, és a 

pontosság is. 
A Magyar Távirati Iroda közmédiában elfoglalt hatalmas szerepe is 

sokakban kétségeket ébreszt, az intézmény szerepe azonban mégsem 

monopolisztikus, mivel mellette több hírszolgálat is létezik, amely nem 
az állam tulajdonában van, és információkkal tudja ellátni a magyar 

médiát. Az új médiatörvény V., és VI. fejezete a médiaóriások kialakulá-

sának megakadályozásával foglalkozik, de csak az audiovizuális műsor-

szolgáltatókkal kapcsolatban. Hogy miért csak velük kapcsolatban, az 
számomra érthetetlen, valószínűleg megint a befolyásra, és a korlátolt 

frekvenciaforrásokra hivatkozna a jogalkotó.  

Ezek alapján viszont jogosan gondolhatom azt, hogy ha a Magyar-
országon kiadott összes nyomtatott és online sajtóterméket egyetlen 

médiaóriás felvásárolná, az teljesen legálisan történhetne meg. Hiszen 

nincsenek ezt korlátoló normáink, és az erre vonatkozó felügyeletet sem 
végzi el semmilyen szerv ma Magyarországon. Egyedül a versenyjogi 

törvény állhatna ennek az útjába, de e törvényünknek sincs külön erre, a 

médiát fenyegető problémára vonatkozó passzusa. 

                                                             
13

 NEVER, HENNING: Sokszínűség utasításra - a médiarendszer kialakításának 

célszerűsége versenyjog-elméleti megközelítésben, in Infokommunikáció és 
Jog, 2011/44. szám. 
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 „És bár maradhatnak kétségek a médiapluralizmus kihívásának 

legalkalmasabb és/vagy leghatékonyabb orvoslási módjára vonatkozóan, 
az egyre mélyebben integrált Unió kontextusában azt nem lehet figyel-

men kívül hagyni, hogy a sokszínűség kérdése túlnőtte a nemzeti hatá-

rokat, és a tagállamoknak közösen kell foglalkozniuk vele.‖
14

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Ha levonjuk a következtetéseket, azt láthatjuk, hogy az írott sajtóval 

kapcsolatos médiaszabályozásnak nincsen sok köze annak valódi hely-

zetéhez, és problémáihoz, hiszen ez a beavatkozás egyáltalán nem tértől 
és időtől független. Véleményem szerint egy jól megszervezett, alkot-

mányos szabályok betartásáért felelős felügyelet nem alkotmányellenes. 

Minek próbálunk ugyanis valamit szabályozni, ha nem tudjuk az előírt 
normák érvényesülését felügyelni?  

A közigazgatás egyik funkciója ez: a jogkövető magatartás elérése 

érdekében a közigazgatási szerv, kiválasztás alapján ellenőriz, vagy 

felügyel, így juttatva érvényre azt, hogy mindenki jogkövető magatartást 
tanúsítson. Nem feltétlenül a Médiatanácsnak kell ellátnia ezt a felügye-

leti jogot, olyan önszabályozó szervezetre is gondolhatunk, mint például 

az Ügyvédi Kamara, ahol a szankció kizárásként, belső fórumokból való 
visszavetésként nyilvánul meg, vagy az ügyészi általános törvényességi 

felügyeletre, amely elősegítené, hogy a sajtószabadság érvényesüljön. 

Sokak azzal érvelnek, hogy a magyar jogrendszerben most is léte-

zik „lex imperfecta‖, tehát következmények nélküli jogalkotás, így ez a 
megoldás az írott sajtó szabályozásával kapcsolatban is működhet. 

Azonban az írott sajtó az egyik olyan médiatermék, amivel nap, mint 

nap tájékozódunk, és minden terméke valamilyen szinten, de befolyással 
van ránk. Ezért fontos véleményem szerint a mihamarabbi reagálás egy 

olyan információval kapcsolatban, ami hamis, valótlan vagy nem teljes 

körű. 

                                                             
14

 ARINO, MONICA: Versenyjog és sokszínűség az európai digitális műsorszol-
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Legtöbben azért is bírálják az írott sajtó feletti felügyeletet, mert 

annak függetlensége hagyományokra tekint vissza. A vádakkal ellentét-
ben, hogy az írott sajtó felett már eljárt az idő, és szükségtelen komo-

lyabban foglalkozni a témát érintő problémákkal, én úgy gondolom, 

hogy a lehető leggondosabban kell eljárnia a jogalkotónak minden in-

tézmény működését illetően.  
A sajtó függetlensége ugyanis nem azon múlik, hogy mennyire ér-

vényesül felette bármilyen felügyelet vagy ellenőrzés. Ez elsősorban 

személyi kérdés, melynek lényege, hogy a felügyeletre kijelölt személy 
kinevezése után ne a kinevezőhöz, hanem a törvényben, statútumban, 

SZMSZ-ben rögzített feladathoz és a szakmai feladatához legyen lojális. 

Ezen túl, ha a jelölt olyan szabályok betartásáért felelős, amelyek meg-
felelnek a sajtószabadságnak, és a közösség érdekeit szem előtt tartják, 

semmilyen alkotmányos akadálya nincsen annak, hogy ez a felügyelet 

megvalósuljon.  

Nem értek tehát egyet a 165/2011. (XII. 20) Alkotmánybírósági ha-
tározattal, melynek érvelése ráadásul tértől és időtől is függetleníti ma-

gát, amely a médiaszabályozásnál megengedhetetlen.  

Ha ugyanis a digitalizációra tekintettel megengedi az elektronikus 
sajtótermékek tartalomszabályozását, érthetetlen, hogy az írott sajtóter-

mékeknél ezt miért nem engedélyezi, hiszen mindegyiknél sok a lehető-

ség új csatorna, illetve új írott sajtótermék létrehozására. Ha pedig az 

írott sajtótermékekből indulunk ki, érthetetlen, hogy miért engedi a jog-
alkotó az eljövendőben digitalizált tévéadások tartalomszabályozását, 

hiszen a nyomtatott termékeknél sincsen tartalomszabályozás. Vélemé-

nyem szerint fontos az egységes jogalkotás és a jogbiztonság, vagy 
minden téren legyen felügyelet, vagy pedig sehol sem. A médiatörvény 

az utóbbi fél évben így is több mint tíz alkalommal volt módosítva, fon-

tos lenne az írott sajtó szabályozásával kapcsolatban egy olyan biztos 
háttér, amely annak működését a helyes irányba tudná terelni.  

Az egyetlen érv, ami magában árválkodik, az a „befolyás‖ kérdése, 

amelynek mértéke véleményem szerint teljes mértékben szubjektív kér-

dés. 
Végül pedig fontos leszögeznünk azt, hogy a média mostani hely-

zetére tekintettel egy jól működő felügyelet csak növeli annak az esé-

lyét, hogy az írott sajtó az alapjogoknak megfelelően, demokratikus 
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államhoz méltóan tudjon működni, valamint korlátozni tudná, hogy a 

túlnyomórészt profitorientált tulajdonosok hatalmának egyik eszközévé 
váljon.  
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