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Őrkutya vagy öleb 

1. A médiafelügyeleti intézményrendszer kialakításának 
fő szempontja a média uralása. 

2. A médiapiac kialakítását meghatározó mértékben a 
politikai érdekek mozgatják. 

3. A médiaigazgatás átpolitizáltsága a médiarendszer 
szereplőit igazodásra kényszeríti.  

4. A rosszul megfogalmazott célok és a jog túlértékelése 
folyamatosan szabályozási kudarcokhoz vezetnek. 



A média uralása 

• közszolgálati 
elnökök és 
alelnökök 
választása 

Médiaháború  

• Országos Rádió és 
Televízió Testület 

• közszolgálati 
kuratóriumok 

„Médiamutyi”  

• Médiatanács 

• Médiaszolgáltatás- 
támogató és 
Vagyonkezelő Alap 

Média-
hegemónia 



A médiapiac alakítása politikai érdekek mentén 

Írisz-per 

• 1999 A Legfelsőbb Bíróság 
jogerősen jogsértőnek 
mondta ki az RTL Klub 
pályázatának befogadását. 

Sláger/Danubius-ügy 

• 2010 A Legfelsőbb Bíróság 
felülvizsgálati eljárásban 
kimondta, hogy a Class FM 
pályázatának befogadása 
jogsértő volt. 

Klub Rádió 

• 2011 A Fővárosi 
Törvényszék elsőfokú ítélete 
szerint a Médiatanács 
jogsértően járt el, amikor 
nem írta alá a Klub Rádió 
műsorszolgáltatási 
szerződését. 



A politikai rendszer hatása a médiarendszer 

szereplőire 

Mediterrán, 
polarizált pluralista 

Észak/közép-európai, 

demokratikus 
korporatista 

Észak-atlanti, 
liberális 

Lapkiadás 

alacsony 

példányszámok;  
politikai elit sajtó 

nagy példányszámok; 
tömeges terjesztés 

közepes 

példányszámok; 

tömeges kereskedelmi 
lapok 

Politikai 
párhuzamosság 

magas 

párhuzamosság; külső 

pluralizmus; 
kommentár-központú 

erős pártnyomás; 

eltolódás a semleges 
újságírás felé 

semleges 

kereskedelmi sajtó; 

belső pluralizmus; 
információ-központú 

Professzionalizáció 
alacsony szintű;  
instrumentalizáció 

magas szintű; 

intézményesített 
önszabályozás 

magas szintű; nem 

intézményesített 
önszabályozás 

Az állam szerepe 

erős beavatkozás; 

támogatások nagy 

súlya; erős 
korlátozások 

erős beavatkozás, de 

a sajtószabadság 

védelme; 

támogatások; 
közszolgálati média 

piacorientált 

(Hallin, Mancini (2004 [2008]): Médiarendszerek) 



Szabályozási kudarcok 

A magyar nyelvű 
televíziók 

elvándorlása külföldi 
joghatóság alá 

következménye a 
technikai és európai 

közösségi jogi keretek 
figyelmen kívül 

hagyásának 

oka bármely médiajogi 
előírás 

hatástalanságának 

„kuruc.info”-
paradoxon 

durva beavatkozás a 
véleményszabadság 

gyakorlásába 

a szabályozás a valódi 
célpontjait nem éri el 

Kiegyensúlyozottság 

új médiatörvény: kísérlet 
a kiegyensúlyozottság 

követelményének 
kiterjesztésére a „nem 

lineáris” szolgáltatásokra 

a szabályozó 
hallgatólagosan a 

televíziós és rádiós 
piacon is eltekint a 

követelmény 
érvényesítésétől 



Összefoglalás 

Az eddigi igazgatási és szabályozási kudarcokra adható válasz a 
közhatalmi eszközök háttérbe szorítása, a médiaigazgatás 
hatáskörének minimalizálása.  

A hálózati nyilvánosság hatékonyan ellenáll a média uralására 
irányuló törekvéseknek. 


