
 
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) állásfoglalása a polgármesterek és az irányításuk alatt 

álló médiatartalom-szolgáltatók viszonyához kapcsolódó kérdésről 

Fricsovszky-Tóth Péter, az Üllő Te Vagy egyesület önkormányzati képviselője egy olyan kérdéssel            

kereste meg a TASZ-t, amelynek megválaszolása általánosságban fontos lehet a jogszerű           

hatalomgyakorláshoz más települési önkormányzatok számára is. 

A bennünket megkereső önkormányzati képviselő kérdése az, hogy utasíthatja-e jogszerűen egy           

polgármester az irányítása alá tartozó médiatartalom-szolgáltató szerkesztőségét (főszerkesztőjét,        

szerkesztőjét) arról, hogy bizonyos véleményeket ne jelenítsen meg.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény            

(Ebktv.) 4. § b) pontja alapján az önkormányzat és az irányítása alatt álló szervek nem sérthetik meg                 

az egyenlő bánásmódról szóló szabályokat. Azaz, sem az önkormányzat, sem pedig az irányítása alatt              

álló szervek nem diszkriminálhatnak politikai vélemény alapján [Ebktv. 8. § j) pontja]. Ha az              

önkormányzat vagy annak bármely tisztségviselője azt az utasítást adja az irányítása alatt álló             

médiatartalom-szolgáltatónak (pl. helyi újság, televízió), hogy közöljön interjúkat az összes          

önkormányzati képviselővel, akkor nem tagadható meg vagy nem korlátozható a többi megjelenéstől            

eltérően egy interjú megjelenése pusztán azért, mert az interjúalany a képviselő-testületi többségnek            

vagy a polgármesternek nem tetsző politikai véleményt fogalmaz meg  az interjúban.  

Jogsértő, ha az önkormányzati tulajdonban lévő vagy az önkormányzat irányítása alatt álló            

médiatartalom-szolgáltató a tartalmára vonatkozóan az önkormányzati tulajdonost képviselő személy         

utasítására politikai vélemény alapján diszkriminál a megjelenített tartalomban.  

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 21. § (1)               

bekezdése szerint a médiatartalom-szolgáltató a jogszabályok keretei között önállóan dönt a           

médiatartalom közzétételéről, és felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak megtartásáért.  

A 7. § (1) bekezdése szerint pedig a médiatartalom-szolgáltató munkavállalója, vagy a            

médiatartalom-szolgáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy jogosult a         

médiatartalom-szolgáltató tulajdonosától, valamint a médiatartalom-szolgáltatót támogató, illetve a        

médiatartalomban kereskedelmi közleményt elhelyező természetes vagy jogi személytől való szakmai          



 
függetlenségre és a médiatartalmak befolyásolására irányuló tulajdonosi vagy támogatói         

nyomásgyakorlással szembeni védelemre (szerkesztői és újságírói szabadság).  

E két jogszabályi helyből is az következik, hogy a médiatartalom-szolgáltató szerkesztője, illetve            

főszerkesztője az, aki a tartalommal kapcsolatos döntéseket meghozza. Ha ebben őt a tulajdonosi             

jogokat gyakorló önkormányzat a diszkrimináció bármely az Ebktv.-ben tiltott formájára kéri vagy            

utasítja, úgy az utasítást vagy kérést kiadó személy jogellenesen jár el, amennyiben a diszkrimináció              

valóban be is következik.  

Budapest, 2019. november 18. 

  

 

 

 


