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Műhely

Orosz Tímea

Magyar médiarendszerváltás a 
20. századi amerikai és európai 
médiafejlődés tükrében

A demokratikus politikai 
rendszert működtető társadal-
makban közszolgálati és kereske-
delmi médiumok egyaránt helyet 
kapnak. Ezek kialakulásának 
sorrendje azonban tengeren 
innen és túl eltérően alakult.1

A technikai fejlődés az információ 
terjesztésének új lehetőségeit 
nyitotta meg a 20. században. A 
rádióhullámok a vezeték nélküli 
sugárzással új médiumok megje-
lenését és elérhetőségét tette 
lehetővé, amelyek jogi státuszáról 
is gondoskodni kellett. A nyom-
tatott média mellett megjelenő 
rádiózás, majd néhány évtizeddel 
később a televíziózás új szabá-
lyozási területként jelentkezett, 
amely Európában és a tenge-
rentúlon különböző koncep-
ción nyugodott.  Az európai 
államokban kezdetekben a 
közszolgálati alapon szerveződő, 
döntően központi forrásokból 
finanszírozott műsorszolgáltatás 
volt jellemző, míg az amerikai 
médiarendszer piaci elvű szisz-
témából indult, amely minimális 

1 Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai – Magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban. PhD értekezés. Budapest, 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, 2007; Hapman, Jane: Comparative Media History. Cambridge, Malden, 

Polity, 2005; Emery, Edwin: The Press and America. London – Tokyo – Sydney – Paris, Prentice-Hall. Inc., 2. ed., 1963, 651–669.; 

Wheeler, Mark: Politics and the Mass Media. Oxford-Cambridge (Massachussetts), 1997, 85–112.; Meyn, Hermann: Massenmedien in 

der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, Edition Colloquium im Wissenschaftsverlag Volker Spiess Gmbh, 1994, 241.; Gyuricza Péter: 

Maradjanak velünk! Az RTL Klub és a TV2 története. Budapest, Pont Jó Nekem Kft., 2016.
2 Gosztonyi Gergely: A közszolgálati médiafelügyelet Európában és Magyarországon, 2003. Jel-Kép, 2003/4, [3 –25.] 10.
3 Uo.
4 Klein Tamás: A médiaszabályozás történetéről. In: A magyar és európai médiajog. Szerk. Koltay András – Nyakas Levente. Budapest, 

Complex, 2012, [39–84.] 47. (Elektronikus könyv)

állami szerepvállalást tett 
lehetővé. 

1.) NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Nagy-Britannia

Az európai típusú rendszer 
alapjai az Egyesült Királyságban 
alakultak ki. 1922-ben hat 
magánvállalat hozta létre a 
British Broadcasting Companyt, 
azaz a BBC-t,2 amely a technikai 
fejlődés lehetőségeit kihasználva 
műsorszolgáltatási tevékeny-
ségbe fogott. Az évtized második 
felében azonban államosították 
a társaságot és nemzeti közin-
tézményként működött tovább, 
a pártatlanság, a tárgyilagosság 
és a hiteles tájékoztatás köve-
telményével.3 A politikától való 
függetlenséget a költségvetéstől 
való függetlenséggel is igyekeztek 
biztosítani, lévén, hogy kezdettől 
fogva az előfizetési díjakból finan-
szírozták a működési költségeket. 
A társaság kizárólagos műsor-
szolgáltatási jogosultságot kapott 
az államtól, és a valós társadalmi 

igényekhez képest magasabb 
színvonalú műsorokkal igyeke-
zett megfelelni az education and 
elevation elvének.4

A brit közszolgálat még évtizedekig 
harcolt monopóliuma megőrzé-
séért: e küzdelem magyarázza, 
hogy csak 1973-ban adták ki az 
első sugárzási engedélyt egy, 
a BBC-től független, magán-
tulajdonú társaság számára. 
Ez volt az LBC, azaz a London 
Broadcasting Corporation, amely 
ugyan csak korlátozott vételkör-
zetű adót működtethetett, létre-
hozása mégis óriási lépés volt 
a brit elektronikus média törté-
netében. Országos vételkörzetű 
kereskedelmi rádióadás azonban 
csak újabb évtizedekkel később, 
1992-ben indult meg Nagy-
Britannia területén.

Az 1981-ben elfogadott műsor-
szolgáltatási törvény szigorú 
közszolgálati követelményeket 
támasztott a kereskedelmi 
műsorszolgáltatókkal szemben, 
műsorkvótákkal és szerkesztési 
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követelményekkel igyekeztek 
keretek közé szorítani az adók 
piacorientált tevékenységét. Igaz, 
később az 1990-es médiareform 
mérsékelte a követelményeket, és 
szélesebb teret engedélyezett a 
kereskedelmi adóknak – remélve, 
hogy az élesedő verseny törvényi 
előírások hiányában is biztosítani 
fogja a polgárok számára a szín-
vonalas műsorszolgáltatást.

Az 1990-es években a helyi érde-
keltségű közösségi műsorszol-
gáltatók megjelenésével alakult 
ki végül a hárompillérű brit 
médiarendszer, amelynek része 
volt a továbbra is szigorú közszol-
gálati követelményeknek eleget 
tenni kívánó BBC, a piacorientált, 
inkább szórakoztató tartalmakra 
koncentráló kereskedelmi média, 
illetve a bizonyos területi, etnikai 
és kulturális csoportok igényeit 
kiszolgálni kívánó közösségi 
műsorszolgáltatók. Ez a modell 

5 Szekfű András: A közmegegyezés esélyei a médiapolitikában. Társadalmi Szemle, 1991/6, [17–26.] 20.
6 Klein i. m. 2012, 46.; Szilády Szilvia: Közszolgálatiság és társadalmi felügyelet. A német és az osztrák modell. Beszélő, 1997/8–9, 

102–108. http://beszelo.c3.hu/cikkek/kozszolgalatisag-es-tarsadalmi-felugyelet (Utolsó letöltés: 2020. 03. 22.)
7 Klein i. m. 2012, 34.; Cseh Gabriella – Sükösd Miklós: A médiatörvény és ami utána következik. Fogalmak, intézmények és vitakérdések a 

médiatörvényben. Budapest, Alkotmány és Jogpolitikai Intézet, 1997, 31–32.
8 Szekfű i. m. 1981, 20.
9 Davis, Stephen B.: The law of radio communication. New York, McGraw-Hill, 1927, 84.
10 Uo. 186. 
11 Rosenbloom, Joel: On the Sixtieth Anniversary of the Communications Act of 1934. Federal Communications Law Journal, 1994/2, 

Volume 47. Issue 2., 365–371. 

volt az, amelyhez később Európa 
többi országa is csatlakozott.5

Az Amerikai Egyesült Államok

Az amerikai rendszerben a brit 
modelltől eltérően az elektro-
nikus média az állam közreműkö-
dése nélkül, magánkézben lévő 
csatornákkal kezdődött, és csak 
több évtized elteltével, 1967-ben6 
került sor arra, hogy az USA 
szövetségi kormánya olyan 
csatorna létrehozásáról döntsön, 
amely közszolgálati tartalom 
közvetítésére koncentrál.7

A laissez faire elve szerint a 
kormányzat a piaci mecha-
nizmusokra akarta bízni az új 
médiumok sorsát, bízva abban, 
hogy az új ágazat megszervezi 
és szabályozza majd önmagát.8 
Ez felelt meg az Egyesült 
Államokban jellemző, alapvetően 
korlátlan sajtószabadság-köve-

telményének is. Az 1920-as évek 
második felére azonban mind az 
állam, mind a szakma számára 
nyilvánvalóvá vált a jogi szabá-
lyozás szükségessége, így az 
évtized közepén folytatott, lénye-
gében sikertelen szakmai tanács-
kozásokat követően, illetve egy 
1926-ban született bírósági ítélet 
nyomán, 1927-ben elfogadták az 
első rádiózásról szóló törvényt.9 
A jogszabály hatóságot hozott 
létre a piac felügyeletére, és 
bevezette a közérdekűség, alkal-
masság, szükségesség szabályo-
zási doktrínáját.10

A törvény által létrehozott 
struktúra azonban később műkö-
désképtelennek bizonyult, így az 
1934-ben elfogadott új törvény 
olyan szövetségi szintű, független 
közigazgatási hatóság felállítá-
sáról döntött, amely jogalkal-
mazói feladatai mellett sajátos 
szabályozói funkcióval is rendel-
kezik. Mivel közigazgatási ható-
ságként működik, nem a végre-
hajtó hatalomnak, hanem a 
Kongresszusnak felelős, és olyan 
hatáskörökkel bír a mai napig, 
amelyeket az európai rend-
szerben a törvényhozás általában 
saját magának tart fent.11

Az elnöki adminisztrációk ennek 
a hatóságnak a függetlenségét 
nem mindig tartották tiszte-
letben, sok esetben igyekeztek a 
befolyásolás minden lehetséges 
eszközét latba vetve saját politi-
kájukat érvényesíteni.

A BBC 1922-ben alakult, a ’20-as évek második felében államosították, és 
nemzeti közintézményként működött tovább. Fotó: Flickr
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Németország

Mivel hazánkban az elektronikus 
média rendszere az európai 
modell szerint alakult, de első-
sorban a német szabályozást 
vette alapul, röviden össze-
foglalom Németország, illetve 
a második világháború után 
Nyugat-Németország műsorszol-
gáltatási rendszerének történetét 
és szabályozási rendszerének 
jellegzetességeit.

Az 1920-as években a Birodalmi 
Posta játszotta a döntő szerepet 
a sajtószabályozásban.12 A 
német rádiózás 1923-ban indult, 
mégpedig szórakoztató tartal-
makkal, a harmincas évektől 
kezdődően azonban egyre 
inkább a nemzetiszocialista 
propaganda szócsövévé vált.13 
A győztes hatalmak a második 
világháború után – a történelem 
megismétlődésétől tartva – a brit 
típusú közszolgálatiság mintájára 
épülő, a központi hatalomtól 
mind szervezeti, mind finanszíro-
zási tekintetben független médi-
astruktúrát kívántak kiépíteni 
Nyugat-Németországban. Az 
egyes politikai pártok és a társa-
dalmi reprezentáció kiegyen-
lített jelenlétével igyekeztek 
megakadályozni, hogy bármilyen 
politikai ideológia a műsor-
szolgáltatás támogatásával 
ismét túlsúlyba kerülhessen. 
Ennek nyomán alakult ki egy 
olyan jellegzetes német modell, 
amely egyfelől a közszolgála-
tiság és a kereskedelmi média 
kettősségére épült, másfelől a 
közszolgálatiság nem szövetségi 
szinten szervezett intézmény-
rendszerben működött, hanem 
tartományi szintű szolgáltatók 
egyidejű működéséből állt fel. 

12 Klein i. m. 2012, 50.
13 Meyn i. m. 1994, 18–21.
14 Szilády i. m. 1997. 
15 Cseh – Sükösd i. m. 1997, 31.

Az intézmények finanszírozása 
is teljesen független a központi 
költségvetéstől, hiszen a brit 
modellhez hasonlóan előfize-
tési díjakból és a reklámokból 
származik minden műsorszolgál-
tató bevétele.

A győztes hatalmak megszállási 
övezeteikben eredetileg saját 
nemzeti modelljüket példaként 
állítva hoztak létre új rádióállo-
másokat. Az amerikaiak négy, 
az angolok és a franciák egy-egy 
központi adót telepítettek, de 
nem minden struktúra bizonyult 
működőképesnek a háború 
sújtotta Németországban. Az 
amerikai modellhez nem volt 
meg a megfelelő gazdasági 
háttér és pénzügyi erő, a franciák 
központosított rendszere pedig 
erősen emlékeztetett a nem 
sokkal korábban megsemmisített 
goebbelsi rádió szervezetére,14 
így azt sem merték elültetni a 
német médiában. Maradt tehát 
az ekkorra komoly közszolgálati 
hagyományokkal bíró brit modell, 
amely a legbiztonságosabban 
volt átültethető.

A médiaszabályozás is elsősorban 
a tartományi szintű hatóságok 
kompetenciája lett, amely 15 
különböző tartalmú szabályo-
zást eredményezett Nyugat-
Németországban. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a koncep-
cionális szabályokat a tartomá-
nyok szerződésben rögzítették. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a 
tartományi szintű hatóságok csak 
a kereskedelmi műsorszolgál-
tatók felett őrködtek, a közszolgá-
lati felügyelet az intézményeken 
belül zajlott, sajátos ellenőrzési 
mechanizmusok szerint.

A győztes hatalmak kezdetben 
aktív nyugat-németországi 
médiapolitikája hozzájárult 
ahhoz, hogy a pártoknak nem 
volt lehetőségük rá, hogy jelentős 
politikai befolyást gyakorol-
janak a médiumokra. Az ötvenes 
évek második felétől kezdődően 
azonban a szövetségesek vissza-
vonultak a német belpolitikától, és 
a Német Szövetségi Köztársaság 
megalakulásával megkezdődött 
a politikai nyomásgyakorlás és a 
testületek politizálódása. 

A ’70-es évek végére ez odáig 
fajult, hogy a pártpolitikai képvi-
selet a testületek egy részében 
már meghaladta a megengedett 
arányt, ami egyre komolyabb 
feszültségekhez vezetett. Ennek 
a politikai „túlburjánzásnak” 
vetett véget Bajorországban 
egy 1973-ban kiírt népszavazás, 
amely végül egyharmadban 
maximálta a grémiumon belül a 
pártok képviselőinek arányát. Ez 
az esemény Németország többi 
tartományában is elindította 
a lassú depolitizálódást, és 
valóban pluralista szemléletű, 
jelentős társadalmi képviseletet 
is magukba foglaló testületek 
álltak fel, különösen a német 
újraegyesítést követően, a régi 
NDK területén alapított adók 
tanácsaiban.15

2.) MÉDIARENDSZER-VÁLTÁS 
A KILENCVENES ÉVEK 
MAGYARORSZÁGÁN

A kommunista rendszer 
összeomlásával új politikai 
rendszerek jöttek létre Közép- 
és Kelet- Európában, amelyek 
működő piacgazdaságot 
kívántak. A politikai rendszerben 
és gazdaságban végbemenő 
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demokratizálódási folyamat 
a médiarendszert is érintette. 
Később az Európai Unióhoz való 
csatlakozásnak is egyik alapfelté-
tele volt a működő duális média- 
rendszer kiépítése,16 illetve a 
szólásszabadság biztosítása, bár 
előbbi ekkor még nem volt napi-
renden, és a plurális médiarend-
szer kialakításának sem ez volt a 
mozgatórugója.

Első lépésként térségünk orszá-
gaiban privatizációs folyamat 
indult el, amelynek során a 
pártállami felügyelet alól felsza-
baduló közszolgálati médiumok 
mellett megjelentek az úgyne-
vezett kereskedelmi csatornák, 
újságok, rádiók és televíziók. Ezzel 
párhuzamosan sorra születtek 

16 Kertész Krisztina: A média szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. A jogharmonizáció folyamata az audiovizuális 

szektorban. Médiakutató, 2001 tavasz. https://mediakutato.hu/cikk/2001_01_tavasz/07_a_media_szabalyozasa_az_euban_es_

magyarorszagon/ (Utolsó letöltés: 2020. 03. 22.).
17 Mihancsik Zsófia: Hasonlóságok, különbségek, mélyebb értelmek: 1993–2000. Beszélgetés Haraszti Miklóssal. Beszélő, 2000/4, [80–

85.] 80.
18 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600001.TV (Utolsó letöltés: 2020. 03. 

22.).

meg a médiatörvények, amelyek 
megteremtették a plurális média 
jogi kereteit. Ebben a tekintetben 
azonban Magyarország még a 
szomszédos államoktól is messze 
elmaradt, mert a széthúzó 
politikai akarat káoszba fullasz-
totta az idevágó törvény szüle-
tését, és az első demokratikus 
választásokat követően még hat 
évet kellett várni e tárgyban a 
parlamenti döntésre.

A műsorszolgáltatást végző 
elektronikus médiumok feletti 
ellenőrzés kezdetektől fogva 
végeláthatatlan politikai csatáro-
zásoknak volt tárgya, nemcsak 
Magyarországon, hanem 
mindenütt a világon. A közszol-
gálatiság kontra kereskedelmi 

műsorszolgáltatás, illetve a 
művelődési normák és nemzeti 
értékrend képviselete kontra „a 
nép szórakozni akar és pontosan 
tudja, mit szeretne” felfogás 
közötti szakadék áthidalhatatlan, 
közös nevezőre, vita nélküli 
közös álláspontra nem hozható. 
A technikai fejlődés és ennek 
következtében a frekvenciaszűke 
miatti állandó vita megszűnése 
a műsortartalmak széles skáláját 
kínálja a fogyasztónak. Ugyanez 
a technikai fejlődés teszi a rádió- 
és televíziószolgáltatásokat és az 
internethasználatot igen nehezen 
szabályozhatóvá, ami egyre 
inkább kiveszi az állam kezéből 
a szabályozási lehetőségeket, és 
a 21. századra az általa képviselt 
kulturális paternalizmus egyre 
szűkebb körben érvényesülhet.

Az elektronikus médiumok 
működését szabályozó média-
törvényt az első szabadon válasz-
tott Országgyűlés mandátuma 
idején nem sikerült elfogadni, 
sőt az 1992 decemberében lesza-
vazott törvényjavaslat a magyar 
politikatörténet egyetlen olyan 
szavazásán bukott meg, amelyen 
egyetlen igen szavazat sem 
született.17

Az 1994-ben kétharmados 
többséget elnyert MSZP–SZDSZ-
koalíció egyik fő feladatának 
tekintette a médiatörvény elkészí-
tését, de a jogszabály a második 
ciklusban is a vártnál lényegesen 
hosszabb idő alatt, több mint 
egy évig tartó tárgyalássorozat 
után született meg 1995 végén, 
és 1996. február 1-jén lépett 
hatályba.18 A törvény elsődleges 

Tamási Eszter, Endrei Judit és Radványi Dorottya tévébemondók az MTV 
stúdiójában (1980). A politikai rendszerben és gazdaságban végbemenő 
demokratizálódási folyamat a médiarendszert is érintette. 
Fotó: FORTEPAN / Gábor Viktor, 194104-es számú fotó
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célja a szabad és független 
rádiózás és televíziózás, a véle-
ménynyilvánítás szabadságának, 
a tájékoztatás függetlenségének, 
kiegyensúlyozottságának és 
tárgyilagosságának, valamint az 
egyetemes és nemzeti kultúra 
támogatásának, a vélemények és 
a kultúra sokszínűségének érvé-
nyesülésének biztosítása, illetve 
a tájékoztatási monopóliumok 
kialakulásának megakadályozása 
volt.19

A vita elsősorban nem a 
kormánypártok és az ellenzék 
közötti véleménykülönbség miatt 
húzódott el ennyire, hanem az 
MSZP és az SZDSZ között dúló 
koalíciós küzdelem következ-
ménye volt. A két párt eltérő 
elképzelésekkel bírt a közszol-
gálati médiumok és általában 
a magyar médiapiac ellenőrzé-
sével kapcsolatosan: míg utóbbi 
a minél szélesebb körű és minél 
gyorsabb médiaprivatizációban 
volt érdekelt, amely pénzügyi 
érdekeket a médiumok politikai 
függetlenségének követelése 
mögé rejtett, addig az előbbi 
kormányra kerülve már távolról 
sem tartotta annyira elvetendő 
gondolatnak a közmédia politikai 
ellenőrzésének lehetőségét, és 
egy sokkal lassúbb, megfon-
toltabb magánosítást tartott 
reálisnak.20 A kompromisszumot 
nagyon nehezen találták meg: 
az SZDSZ a médiaprivatizációért 

19 Cseh – Sükösd i. m. 1997, 7.; Monori Áron: Médiaháborúk. In: Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Szerk. 

Bajomi-Lázár Péter. Budapest, Akadémiai, 2005, 277.; Vásárhelyi Mária: Az alkalmatlanság intézményesülése: médiatörvény két éve. 

In: Médiakönyv, 1998. Szerk. Cseh Gabriella – Enyedi Nagy Mihály – Solténszky Tibor. Budapest, Enamiké, 1998, 103.
20 Molnár Péter: Telefonüzenet kis kockás papíron. Bevezetés a médiatörvény születésének történetébe. Beszélő, 1998/4, [16–20.] 16.; 

Farkas Zoltán: Médiaháborúból médiaválságba? In: Magyarország politikai évkönyve 1997. Szerk. Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass 

László. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1997, [211–219.] 213.
21 Horváth Attila: A magyar média a rendszerváltástól 1998-ig. In: A magyarországi médiaháború története. Média és politika 1989–2010. 

Szerk. Paál Vince. Budapest, Complex, 2013, 52. (Elektronikus könyv); Cseh–Sükösd i. m. 1997, 13.
22 Cseh – Sükösd i. m. 1997, 24–25., 134.
23 Monori i. m.  2005, 276.; Cseh – Sükösd i. m. 1997,  42.; Farkas i. m. 1997, 214.
24 Farkas i. m. 1997, 214.; Gellért Kis Gábor: Médiamágia. In: Médiakönyv, 1998… i. m. 1999, 298.; Molnár i. m. 1998, 302.
25 Farkas i. m. 1997, 211.; Gellért Kis Gábor: Ékszer és játékszer. Másfél év után a médiatörvényről és egyebekről. Jel-Kép, 1997/2, 70.
26 Molnár i. m. 1998, 16.

cserébe elfogadta a médiakurató-
riumok politikai paritásos alapon 
történő felállítását. Így született 
meg Európa egyik leghosszabb 
műsorszolgáltatási jogszabálya, 
az 1996. évi I. törvény, amelyet 
Göncz Árpád 1996. január 11-én 
írt alá.21

A tárgyalások eredményeire 
nemcsak a belpolitikai csatáro-
zások voltak hatással, hanem 
figyelemmel kellett lenni bizonyos 
multinacionális vállalatok, illetve 
a nagytőke érdekeire, amelyek 
óhatatlanul befolyásolták a 
törvény legalapvetőbb rendel-
kezéseit is. Az országos és regi-
onális sajtó ekkorra már többsé-
gében külföldi tulajdonba került, 
és a befektetők élénk érdeklő-
dést mutattak a magyar elektro-
nikus médiában rejlő piaci lehe-
tőségek iránt is, tehát igyekeztek 
akár diplomáciai eszközökkel is 
nyomást gyakorolni a tárgyaló 
felekre, hogy a számukra lehető 
legkedvezőbb eredmény kerüljön 
kodifikálásra.22 

A POLITIKAI FÜGGETLENSÉG 
PROBLEMATIKÁJA

A törvény hatásairól született 
tanulmányok egyöntetűen leszö-
gezik, hogy a közszolgálati médi-
umokban a politikai befolyás 
nem szűnt meg, habár a törvény 
formálisan tiltja, és a finan-
szírozás módjával ezt kizárni 

igyekszik.23 Hozzá kell tenni, hogy 
a politikai befolyás megszünte-
tését annak ténye is akadályozta, 
hogy a pártok által delegált kura-
tóriumi tagok egy része „végig-
vívta” a médiaháború csaknem 
hat évét, tehát szakmaiság ide, 
paritás oda, ezek a delegáltak, ha 
akartak, se tudtak volna politika-
ilag semleges döntéseket hozni. 
Az elfogultság már a kinevezés 
pillanatában előre borítékolható 
volt.24

A politikai függést elkerülni 
kívánó finanszírozási rendszer 
ugyancsak nem működött az 
első években, részben amiatt, 
hogy a Műsorszolgáltatási Alap 
a törvényi előírás (77. §) ellenére 
sem jött létre, részben azért, 
mert a Magyar Televízió szerve-
zeti átalakítása ugyancsak nem 
történt meg, így azonban folyta-
tódott a pazarló gazdálkodás,25 
illetve a jelentős mértékű intéz-
ményen belüli korrupció.26 

A gazdasági függetlenség 
azonban elválaszthatatlan a 
politikai függetlenségtől, lévén 
amíg egy intézmény nem képes 
önálló gazdálkodás formájában 
fenntartani magát, és a költ-
ségvetés támogatására szorul 
(78–84. §), addig nem nevezhető 
függetlennek. Különösen nem 
egy olyan fiatal demokráciában, 
ahol a politikai hagyományok 
egy, a központi hatalom által 
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évtizedeken át gúzsba kötött 
tömegtájékoztatást hoztak 
magukkal.27

Maga az ORTT sem volt politi-
kailag függetlennek tekinthető, 
hiszen speciális státuszú, kvázi 
államigazgatási szervként költ-
ségvetését a parlament fogadta 
el, elnökét a köztársasági elnök és 
a miniszterelnök közösen jelölte, 
illetve tagjainak jelölése is az 
országgyűlési frakciók jelölésétől 
függött (33. §). A politikai függet-
lenségre való törekvéssel ellen-
tétes az a tény, hogy a törvény 
a tagok delegálása során a jelöl-
tekkel szemben szinte semmilyen 
szakmai követelményt nem fogal-
mazott meg, és így politikai pártok 
által delegált személyektől várta 
a preambulumban megjelölt 
célkitűzés megvalósítását, mely 
szerint a jogszabály elsődleges 
célja a szabad és politikailag 
független rádiózás és televíziózás 
megteremtése lett volna.28

Az ORTT tagjait is elsősorban 
politikai szempontok szerint dele-
gálták, illetve az általuk felállított 
intézményi apparátus ugyancsak 
politikai érdekek mentén jött 
létre.29 Ennek a következménye 
volt az, hogy a rendkívül komoly 
szakmai felkészültséget igénylő 
médiaprivatizációt nem voltak 
képesek megfelelően lebonyo-
lítani, illetve a politikai bizal-
matlanság okozta állandó 
feszültségek is nagymértékben 
rányomták bélyegüket az ORTT 
szakmai teljesítményére.

A szakmai hiányosságok már a 
privatizációs pályázatok kiírá-
sánál jelentkeztek. Az országos 

27 Monori i. m.  2005, 277.
28 Vásárhelyi i. m. 1998, 103.; Gellért Kis i. m. 1999, 298.; Gellért Kis i. m. 1997, 71.; Molnár i. m. 1998, 301.
29 Halmai Gábor: Médiaháború: szabadság és szabályozás. Beszélő, 1997/8–9, [92–101.] 99.
30 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének – A kiegyensúlyozott 

tájékoztatás, a véleményszabadság helyzetéről és a Testület tevékenységéről, 9.
31 Megalapozatlan volt a derűlátás. Népszabadság, 1997. 03. 01. 11.

tévéfrekvenciákra vonatkozó 
pályázatokat a 1996. május 1-jei 
határidő helyett 1997. január 
10-én, a rádiós frekvenciapá-
lyázatokat pedig még ennél is 
nagyobb késedelemmel írták 
ki.30 A pályázatok kiírásának 
jelentős késedelme a helyi 
televíziócsatornákat is nehéz 
helyzetbe hozta, mivel a szer-
ződések hiánya gyakorlatilag 
törvényen kívül helyezte őket, 
illetve a pénzügyileg amúgy is 
nagyon bizonytalan körülmények 
között működő stúdiók helyzete 
még inkább megrendült, holott 
a helyi civil társadalmak fejlődé-
sében, megerősödésében ezek a 
kis társaságok túlértékelhetetlen 
szerepet játszottak a rendszervál-
toztatás után.31

TULAJDONLÁS ÉS MONOPÓ-
LIUM – MÉDIAPLURALIZMUS 
ÉS MÉDIATARTALOM

A tömegkommunikációs 
eszközök szabadsága függ a tulaj-
donlásra vonatkozó előírásoktól, 
illetve a hozzáférés egyenlő 
esélyeinek biztosításától is. Egy 
adott ország médiatörvénye 
ezeket az értékeket a monopóli-
umokkal kapcsolatos szabályo-
záson keresztül hivatott kifeje-
zésre juttatni.

A rendszerváltás utáni első 
ciklusban a kormány a külföldi 
tőke beengedésének minél 
nagyobb mértékű korlátozásán és 
szigorú műsortartalmi kvótákon 
keresztül igyekezett ezeket az 
értékeket biztosítani. A második 
ciklusban viszont már más jellegű 
demonopolizálásra vonatkozó 
szabályozási törekvések jelentek 

meg, amelyekkel megakadályozni 
igyekeztek a médiapiac tulajdoni 
koncentrációját. Az 1996. évi 
I. törvény 85. § (5) bekezdése 
értelmében „aki szerződés vagy 
bejelentés alapján műsorszolgál-
tatásra jogosult, az egyidejűleg 
legfeljebb a) egy országos műsor-
szolgáltatás, vagy b) két körzeti 
és négy helyi műsorszolgáltatás, 
vagy c) tizenkét helyi műsorszol-
gáltatás végzésére rendelkezhet 
jogosultsággal.”

A kérdés az, hogy ez a rendel-
kezés képes-e megakadályozni 
a tájékoztatási monopóliumok 
kialakulását. Cseh Gabriella és 
Sükösd Miklós szerint a válasz 
egyértelműen nem. A példa 
értelmezéséhez pontosan defi- 
niálnunk kell az országos, 
körzeti és helyi műsorszolgál-
tató fogalmát. Helyi műsorszol-
gáltatónak olyan szolgáltatókat 
minősít a törvény, amelyek 
vételkörzetében éves szinten 
legfeljebb százezer, illetve 
egy városon belül legfeljebb 
ötszázezer lakos él. Körzeti 
műsorszolgálatók esetén 
egy vételkörzetbe az ország 
lakosságának kevesebb, mint 
fele eshet. Tehát, ha valakinek 
a tulajdonában van két körzeti 
televízió és négy helyi rádió az 
ország másik végében, akkor 
extrém esetben akár hétmillió 
lakos is hozzáférhet az általa 
nyújtott szolgáltatáshoz, ami 
jelentős előnyt jelent a többi 
szolgáltatóval szemben. Ebben 
a törvény monopóliumellenes 
rendelkezései önmagukban 
nem akadályozták meg, viszont 
az ORTT megfelelően körül-
tekintő pályázati elbírálással 



67

ar
ch

iv
u

m
.r

et
or

k
i.

h
u

/f
ol

yo
ir

at

Műhely

megelőzhette (volna) a műsor- 
szórási engedélyek megítélése- 
kor.32

A médiakoncentráció kialaku-
lását a méret- és választékgazda-
ságosságon kívül befolyásolják a 
médiavállalatok jövedelmezőség 
rovására is erőltetett növekedési 
ambíciói, a piaci kockázat csök-
kentésére, illetve a kedvezőtlen 
gazdasági hatások kivédésére 
szolgáló törekvés.33 Az üzleti 
szempontok mellett azonban 
mérlegelendő az egy adott társa-
dalmon belüli erkölcsi és politikai 
befolyás, amely szintén fontos 
motiváló erő a médiatársaságok 
számára. Az emberek gondol-
kodására, vásárlási és fogyasz-
tási preferenciáira, illetve akár 
politikai döntéshozatalára és 
kultúrájára gyakorolt hatás a 
pénz mellett óriási társadalmi és 
kapcsolati tőkét is helyez ezeknek 
a vállalkozásoknak a kezébe, ami 
áttételesen nyilván ismét finan-
ciális erőre váltható. Itt tehát 
nemcsak a gazdasági hatalom 
növeléséről van szó, hanem a 
társadalmi környezettel való 
kölcsönhatás sem téveszthető 
szem elől.

A médiaszíntér pluralizmusa és 
a médiakínálat sokszínűsége 
olyan kulcsfogalmak, amelyek 
eltérő formában és hangsúllyal 
jelennek meg az egyes országok 
jogszabályozásában. A médiakí-
nálat sokszínűsége visszatükrözi 
a források változatosságát, amely 
függ a rádiózásban és televízió-
zásban működő tulajdonosi kör 
szerkezetétől, illetve ezek és a 
műsorokat előállító műhelyek 
értékrendjétől.34 Ebből adódóan 
minél kevésbé koncentrált egy 
médiarendszer tulajdonosi szer-
kezete, annál változatosabb lehet 

32 Cseh – Sükösd i. m. 1999, 195.
33 Gálik Mihály – Polyák Gábor: Médiaszabályozás. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005, 323.
34 Gálik – Polyák i. m. 2005, 326.

a műsor- és  tartalomkínálat, 
mindazonáltal erre negatív hatást 
gyakorol az elektronikus médiát 
is érintő globalizációs trend, 
amely a műsortartalmak egysé-
gesüléséhez és erőteljes bulvá-
rosodáshoz vezet, és csökkenti 
a sokszínűség, illetve egyediség 
lehetőségeit, nem beszélve a 
hagyományos kulturális értékek 
érvényesülésének nehézségeiről.

A monopóliumellenes szabá-
lyozás elsődleges feladata a 
gazdasági erőfölénnyel való, a 
médiapluralizmus és médiakí-
nálat rovására történő visszaélés 
megakadályozása, ezzel lehetővé 
téve és segítve az emberek minél 
sokoldalúbb információszerzési 
lehetőségeit.

Az 1996-os médiatörvény 85. § 
(5) bekezdése nemcsak a műsor-
szolgáltatóra vonatkozik, hanem 
a háttérben, a műsorszolgál-
tató tulajdonosi szerkezetében 
megjelenő vállalatokra is: „123. 
§ (1) A szakosított műsorszol-
gáltató kivételével az országos 
műsorszolgáltatásra jogosult és 
az abban befolyásoló részese-
déssel rendelkező nem szerezhet 
befolyásoló részesedést más 
műsorszolgáltatást, vagy műso-
relosztást végző vállalkozásban. 
(2) Ugyanaz a vállalkozás műsor-
szolgáltatásra jogosult szerve-
zetben a 86. § (5) bekezdésben 
foglalt korlátok között szerezhet 
befolyásoló részesedést.” Tehát 
nemcsak a műsorszolgáltatóban 
közvetlen tulajdonosi joggal 
rendelkező vállalkozást kell figye-
lembe venni, hanem az ezekben 
a vállalkozásokban tulajdonos-
ként szereplő további vállal-
kozásokat is. Csakhogy, mint 
már említettem, ezek nyomon 
követése szinte lehetetlen, 

mert a kereszttulajdonlás olyan 
bonyolult tulajdonosi szerkezetet 
eredményezhet, amely a törvény 
eszközeivel nehezen vagy egyál-
talán nem lekövethető, részben 
amiatt, hogy az adatbejelentési 
kötelezettségeiknek a multinaci-
onális vállalatok egyszerűen nem 
tesznek eleget, és ennek kikény-
szeríthetősége nem biztosítható 
pusztán a törvény erejével és a 
hatóság jogi eszközeivel. Ennek 
következtében a közvetlen és 
közvetett tulajdonlással az egyes 
médiatársaságok több műsor-
szolgáltatóban is befolyást 
szereznek, messze nagyobb 
mértékig, mint amit a törvény 
eredetileg lehetővé tenne.

A KÖZSZOLGÁLATI 
MŰSORSZOLGÁLTATÁS 
FINANSZÍROZÁSA

A rendszerváltás óta a központi 
költségvetés támogatásának 
megítélése, illetve megvonása 
politikai fegyver volt az 
Országgyűlés kezében a Magyar 
Rádióval és a Magyar Televízióval 
szemben. Az Antall-kormány az 
1991-es költségvetési vitában 
politikai okokból utasította vissza 
a Magyar Televízió többlettámo-
gatási igényét, egy évvel később 
pedig a megszavazott költség-
vetési támogatást is zárolták, 
ugyancsak politikai okokból, hogy 
elérjék végre Hankiss Elemér 
távozását a Televízió éléről. 
1994-re a Magyar Televízió olyan 
mértékig eladósodott, hogy az 
intézmény működése is bizonyta-
lanná vált.

A médiatörvény egyik elsődleges 
célja volt ezért, hogy a közszolgá-
lati médiumokat megszabadítsa 
a pénzügyi kiszolgáltatottságtól, 
és olyan finanszírozási rendszert 
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hozzon létre, amely az állami 
büdzsétől a lehető legnagyobb 
mértékig függetleníti a közmédiu-
mokat, mégpedig olyan formában, 
hogy az intézmények pénzügyi 
forrásai évekre előre tervezhe-
tőek és kiszámíthatóak legyenek. 
Ennek nyomán alakult ki egy 
komplex rendszer, amely a készü-
lék-üzembentartási díj bizonyos 
hányadából, a műsorterjesztési 
költségek megfelelő összegű 
állami támogatásából, 
vállalkozói tevékenységből és 
reklámbevételekből állt össze.

A finanszírozás tekintetében 
a törvény célja az volt, hogy a 
pénzügyi lehetőségeket az egyes 
intézménytípusokhoz igazítsa. A 
műsorszerkezeti követelmények 
teljesítéséhez olyan pénzügyi 
támogatásokat biztosított, ami 
nem jelentett közvetlen állami 
dotációt, de a Műsorszolgáltatási 
Alapból történő részesedés 
biztosításával, illetve bizonyos 
pénzügyi kötelezettségek elen-
gedésével egyfajta bizton-
ságot igyekezett nyújtani a 

35 Cseh – Sükösd i. m. 1997, 27.
36 Farkas i. m. 1997, 216. Jegyezzük meg, hogy a készülék-üzembentartási díjat 2002-től nem kellett a polgároknak befizetniük, ugyanis 

a kormány átvállalta a fizetési kötelezettséget.
37 Farkas i. m. 1997, 217.

közműsorszolgáltatók számára.35

A legjelentősebb bevételt a 
reklámok jelentik minden 
médium számára, azonban a 
törvény a nemzetközi trendeknek 
megfelelő mennyiségi és tartalmi 
korlátok közé szorította ennek 
lehetőségét. Meghatározta a 
reklámok lehetséges arányát a 
műsorszerkezetben, és adott 
esetben tartalmi tilalmakat 
vezetett be egyes témákra.

Még a hatpárti tárgyalásokon is 
világos volt mindenki számára, 
hogy az 1996-os átmeneti időszak 
lesz, amelyben a közszolgálati 
médiumok a túlélésért küzdenek 
majd, és finanszírozásuk teljesen 
bizonytalan. 1996 végén mind 
a Magyar Rádió, mind a Magyar 
Televízió továbbra is komoly 
adóssághalmazt görgetett maga 
előtt. Problémát jelentett, hogy 
a készülék-üzembentartási díjat 
a fogyasztók egyre kevésbé 
fizették be, a tartozás pedig 
nehezen volt behajtható, illetve 
túltervezték a reklámbevételeket 

is, amelyeknek csupán a töredéke 
folyt be végül.36 A reklámpiacból 
ugyan komoly szegmenst sikerült 
a Televíziónak kihasítania, de 
olyan mennyiségű kiegyenlítetlen 
számla és adótartozás gyűlt fel 
az évek folyamán, hogy ezek a 
bevételek egyelőre nem tudták 
kiegyenlíteni a hatalmas hiányt, 
és az intézmény lényegében 
folyamatosan a fizetésképte-
lenség határán lavírozott.37 Hozzá 
kell tennünk, hogy 1996-ban a 
két intézmény még nem számol-
hatott a koncessziós díjakkal, 
amelyek lélegeztetőgépen 
tartották volna a büdzsét, hiszen 
a pályázatok ekkor még nem 
zajlottak le.

Az első évben tehát a részvény-
társasággá alakult közmédiumok 
igen ingatag lábakon álltak, és 
lényegében a kormányzat jóindu-
latán múlt, hogy csődbe mennek, 
tömeges létszámleépítésre kény-
szerülnek, vagy a műsorkínálatot, 
illetve a műsoridőt kénytelenek 
leszűkíteni. A médiatörvény 
elfogadása rövidtávon egyedül 
a Duna Televíziónál eredmé-
nyezett egyensúlyi állapotot, 
ahol a készülék-üzembentartási 
díjakból való jelentős részesedés 
és a műsorterjesztési költségek 
nagyarányú állami támogatása 
megnyugtató kezdetnek 
bizonyult.

Hankiss Elemér, a Magyar Televízió 1990 és 1993 közötti elnöke. Hosszas 
viták után távozott az MTV éléről. 
Fotó: FORTEPAN / Szigetváry Zsolt, 152432-es számú fotó
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ZÁRÓ GONDOLATOK

A törvényt értékelő, rádiós 
és televíziós szakemberekkel 
végzett mélyinterjúkra épülő, 
Cseh–Sükösd-féle kutatás38 azt 
állapította meg, hogy a jogsza-
bály a magyar médiarendszer 
szempontjából koraszülött, a 
nemzetközi sztenderdek szem-
pontjából azonban elavult volt 
már elfogadásának pillanatában 
is. Korán jött abban az érte-
lemben, hogy nem egy évtizedek 
alatt kialakult rendszert foglalt 
jogszabályba, hanem az 
organikus fejlődési folyamatot 
átugorva, a nyugati média-
rendszereket mintául hasz- 
nálva (de a politikai érdekegyez-
kedés nyomán azt is erősen 
megcsonkított formában átvé- 
ve) született egy olyan 
eredmény, amely a szerzők 
szerint számos tekintetben nem 
volt képes megfelelő válaszokat 
adni a magyarországi média-
rendszert érintő kihívásokra. A 
politika és a jogalkotás közötti 
kompromisszum nyomán 
egy rendkívül hosszú és még 
nemzetközi szinten szemlélve is 
bonyolult jogszabály került elfo-
gadásra, amelynek gyakorlati 
alkalmazása kezdetektől fogva 
számos nehézségbe ütközött, 
ami sok esetben a törvény 
szövegének értelmezési prob-
lémáiból fakadt, illetve a körzeti 
és helyi média működtetése 
tekintetében alkotmányos 
aggályokat is felvetett.39 Ennek 
oka abban is keresendő, hogy 
a két parlamenti ciklusban zajló 
hatpárti tárgyalások elsősorban 
az országos médiára és sajtóra 

38 Cseh – Sükösd i. m. 1997, 13.
39 Uo. 14.
40 Uo. 15., 20–21.
41 Urbán Ágnes: Rádió és televízió. In: Magyar médiatörténet… i. m. 2005, 105.; Kovács András Péter: Az előzmény jobb, mint a 

következmény. Médiafüzetek, 2004/1, [221–230.] 221.
42 Gellért Kis i. m. 1998, 296.
43 Halmai i. m. 1997, 92.

vonatkoztak, a regionális szint 
sokkal kevesebb figyelmet 
kapott, amely a szabályozás 
mélységét tekintve később 
fennakadásokat okozott; habár 
a helyi média jelentősége nem 
megkérdőjelezhető, lévén a 
közélet jelentős fórumának 
minősül és a demokrácia 
konszolidációjának egyik 
lényegi terepe.40

Az 1996. évi I. törvény hatály-
balépésével a második parla-
menti ciklus parlamentje 
megteremtette a közszolgálati 
és kereskedelmi televíziózás 
törvényi fogalmát, és létrehozta 
hazánkban a duális médiarend-
szert. Ezen keresztül történt 
meg az állami rádiózás és tele-
víziózás monopolhelyzetének 
megszüntetése és – elvileg – a 
mindenkori politikai hatalomtól 
való függetlenítése. 1997-ben 
kiosztották a frekvencia-
használati jogosultságokat, és 
új országos felszíni műsorszol-
gáltatók kezdték meg működé-
süket a magyar médiapiacon.41

Gellért Kis Gábor 1998-ban úgy 
fogalmazott, hogy a magyar 
rendszerváltó politika legna-
gyobb tévedése abban állt, hogy 
a médiát nem tárgyként, hanem 
központi céljaként érzékelte, és 
nem a demokrácia alapelveinek 
megfelelően igyekezett szabá-
lyozni, hanem a politikai elit 
saját vélt vagy valós küldeté-
sének beteljesítése érdekében 
alkotta meg a médiát érintő 
jogszabályokat.42 A politika 
médiával kapcsolatos törek-
vései messze túlmutattak azon, 

amire a demokratikus válasz-
tások nyomán jogosult lett 
volna, illetve a média is olyan 
politikai feladatokat vállalt fel, 
amely túlnyúlt a szabad sajtó és 
média hatáskörén.

A 20. században a tömeg-
kommunikáció kvázi iparággá 
fejlődött, és oly mértékig átfor-
málta a politikai nyilvános-
ságot, hogy az már nem csupán 
speciálisan képzett emberek 
szűk csoportjának territóriuma 
lett, hanem a (bel- és kül-)
politikai folyamatok résztvevői 
is igényt tartanak rá.43 Így vált a 
tömegkommunikáció – az írott 
és elektronikus sajtó egyaránt 
– egyfajta köztes szférává a 
politika és a társadalom között, 
és olyan tereppé, ahol az 
egyes politikai erők nemcsak 
egymással ütköznek meg, de 
harcot folytatnak a polgárok 
figyelméért és szavazatáért is. 
Ennek nyomán az első magyar 
médiatörvény története nem 
más, mint a rendszerváltoztatás 
idején működő politikai 
erők egymással szembeni 
bizalmatlanságának története, 
amelyet hazánk demokratikus 
hagyományainak hiányával 
ugyan magyarázhatunk, de – 
ahogyan Gellért Kis Gábor is 
fogalmazott – felelőssége alól 
ez senkit nem menthet fel.


