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A médiatörvény alkalmazásának 
vizsgált területei

Frekvenciapályáztatás

Tartalomkontroll



A MÉDIATANÁCS 
FREKVENCIAPÁLYÁZTATÁSI 
GYAKORLATA



Célok

pályáztatási 
tevékenység 
nyilvánosságának 
erősítése

médiapiaci 
változások, 
folyamatok 
azonosítása



kizárólag az analóg rádiós piac

közigazgatási eljárási keretben zajló pályázatok 

részletesebb törvényi szabályok 

Jogi keret



változatlan struktúra és értékelési 
szempontrendszer

szelektív nyilvánosság

elhúzódó eljárások

Pályázati eljárások



Az ORTT-től „megörökölt” 
pályázatok (2010-2011 ősz)

Médiatanács által kiírt 
pályázatok 
(2011 vége – 2012)

 35 pályázat
 új frekvenciák

 59 pályázat
 12 éve működő rádiók által 

használt frekvenciák

piaci terjeszkedés működő rádiók piacon maradása 

Médiapolitikai kérdés



preferált szereplők  

piaci terjeszkedés (hálózatba kapcsolódás, 
vételkörzet-bővítés) támogatása

zenei kereskedelmi rádiók terjeszkedési 
szándékának nem támogatása 

Eredmények I. 
időszak

hitéleti tematika preferálása 



korábbi működés részbeni preferálása

a pályázatok több mint egyharmada 
eredménytelenséggel zárult

Eredmények 
II. időszak

eredménytelen

eredményes



piaci terjeszkedés csökkenő preferálása

a budapesti rádiós piac átalakulása, a 
kereskedelmi rádiók szerepének csökkenése 

kereskedelmi
közösségi

pályázat előtti időszak

Budapesti rádiós piac

jelenlegi helyzet



Klub Rádió

8 eredménytelen 
pályázat 7 vesztes pályázat



A MÉDIATARTALOMRA 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A 
MÉDIATANÁCS GYAKORLATÁBAN



A tartalomkontroll elemzés célja

„Azt vizsgáltuk, hogy a Médiatanács
gyakorlatában sikerült-e kiszámítható 

tartalommal megtölteni a törvényi 
rendelkezéseket, és hogyan alakult a  

szankcióalkalmazási gyakorlat.”



Kiegyensúlyozott 
tájékoztatás

Emberi méltóság 
védelme

Gyermekvédelem

Gyűlöletkeltés

A vizsgált tartalomszabályozási 
területek



Kiegyensúlyozott tájékoztatással 
kapcsolatos megállapítások

Első jelentés

• Alacsony számú érdemi, 
elmarasztaló döntés, 
visszafogott beavatkozás

• Kiüresedő jogintézmény

• Joggyakorlat egyes elemei 
nem illeszkednek a 
kiegyensúlyozottság 
jogintézményének 
funkciójához, nem szolgálják 
a demokratikus közvélemény 
megfelelő működését

Második jelentés

• Kevesebb kérelem, kevesebb 
elbírált ügy, visszafogott 
beavatkozás

• Jobbik panaszfóruma (elbírált 
ügyek 4/5-e)

• Joggyakorlat egyes elemei 
nem illeszkednek a 
kiegyensúlyozottság 
jogintézményének 
funkciójához, nem szolgálják 
a demokratikus közvélemény 
megfelelő működését



Emberi méltóság védelmével és a gyűlöletkeltés elleni 
fellépéssel kapcsolatos megállapítások

Második jelentés

• Passzív attitűd, be nem avatkozás

• Egy elmarasztaló határozat az 
emberi méltóság megsértése 
miatt

• Egyetlen gyűlöletkeltés miatt 
érkezett bejelentést sem talált a 
hatóság megalapozottnak 

• Nem reagál a társadalmat feszítő, 
diszkriminatív nézetek médiában 
való megjelenítésére

Első jelentés

• Kevés érdemben elbírált ügy

• Átfogó hatósági vizsgálatok 
hiánya

• A beavatkozási küszöb 
kiszámíthatatlansága

• Nem veszi figyelembe a 
nyilvánosság, a közbeszéd 
területén a szélsőséges, 
kirekesztő megnyilvánulások 
médiavisszhangjait



Gyermekvédelemmel kapcsolatos 
megállapítások

Csökkenő ügyszám, visszafogott beavatkozás

Általánosan enyhe szankciók
(egy kivétellel)

Kezdetben a beavatkozás fókusza a vízválasztó szabály, 
később részletszabályok hangsúlyozása (elvétett fókuszok)



Összegzés
• Visszafogott beavatkozás

• kevesebb határozat
• visszafogott szankciók
• kevesebb hivatalból induló eljárás

• Beavatkozás irányai 
• jelenségekre fókuszáló beavatkozói attitűd csökkenése
• emberi méltóság, gyűlöletbeszéd területén célvizsgálatok hiánya
• formális megközelítés dominanciája



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


