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Szabályozási elvárások és eredmények 

A szabályozással szembeni 
elvárások 

• zavartalan szakmai munka 
feltételeinek megteremtése 

• hatékony és átlátható intézményi 
működés 

A tényleges szabályozás 

• a közszolgálati küldetés gyakorlatban 
értelmezhetetlen, felületes meghatározása 

• politikai függéshez és átláthatatlan 
gazdálkodáshoz vezető finanszírozás 

• bonyolult, könnyen kijátszható intézményi és 
működési szabályok 



A jogalkotó célja (?) 

1996-os szabályozás 

szakmai autonómia 

az egyoldalú politikai függés kizárása, de 
politikai kontroll fenntartása 

a közszolgálati műsorszolgáltatók piaci 
helyzetének gyengítése a kereskedelmi 
műsorszolgáltatás támogatása végett 

a közszolgálati feladatok szétterítése a 
médiarendszerben 

2010-es szabályozás 

autonómia helyett hatékonyság 

szoros politikai kontroll, kormánypárti 
dominancia 

a gazdasági helyzet megerősítése 

a közszolgálati feladatok centralizálása 



Szabályozási területek 

Közszolgálati feladatok 

• iránymutatás a szervezet és a szerkesztőségek számára 

Finanszírozás 

• kiszámítható működési keretek 

Szervezet 

• függetlenség  



A közszolgálati feladatok meghatározása 

alkotmányjogi és európai 
közösségi jogi elvárások 

a feladatok 
számonkérhetősége 

a feladatellátás 
ellenőrzése 

•Alkotmánybíróság: „belső pluralizmus” 

•Európai Unió: feladathoz rendelt finanszírozás 

•Petőfi Rádió ügye 

•Közszolgálati Kódex? 

•számszerű kötelezettségek csak a kereskedelmi 
és a közösségi médiaszolgáltatókra vonatkoznak 

• felügyeleti és tulajdonosi funkciók 
összefonódása → Cohn-Bendit-, Lominiczi-ügy 

• felelősségi körök tisztázatlansága 

•a Kuratórium „amennyiben valamely 
közszolgálati médiaszolgáltató megítélése 
szerint a közszolgálati médiaszolgáltatás 
céljainak elérését súlyosan sértő vagy 
veszélyeztető magatartást tanúsít, a 
Médiatanács eljárását kezdeményezheti” 



Finanszírozás 

1996-os szabályozás 

• üzembentartási díj + kereskedelmi műsorszolgáltatók műsorszolgáltatási díja 
+ hirdetés + ad hoc támogatás → kalkulálhatatlan gazdasági mozgástér 

2010-es szabályozás 

• törvényben rögzített forrás → valódi garancia? 

• finanszírozási források elosztásának elveit a törvény nem rögzíti → „normatív 
finanszírozás”? 

• szélesebb gazdasági mozgástér → sikeres műsorpolitika? 

• a médiaszolgáltatók gazdálkodási önállóságának elvesztése 

• Közszolgálati Költségvetési Tanács → nincs külső (civil, sőt politikai) kontroll 



Intézményi keretek 

• eredeti 
közalapítványi, 
kuratóriumi modell 

konszenzus-
kényszer 

• pl. „csonka 
kuratóriumok” 
ügye 

konszenzus-
képtelenség 

• centralizált irányítás 

• politikai függés 
intézményesítése 

• belső és külső kontroll 
felszámolása 

a konszenzus 
kiiktatása 



 

Köszönöm a figyelmet! 


