
Országgyűlés
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Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Tagjait Jelölő Eseti
Bizottság!

Nyílt levéllel fordulunk Önökhöz a 2021. szeptember 21-én tartandó ülésükkel
kapcsolatban, amely során a Médiatanács új tagjelöltjét választják ki.

A Médiatanács feladatait a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) határozza meg. A törvény szerint a
Médiatanács számos egyéb feladatköre mellett ellenőrzi és biztosítja a sajtószabadság
érvényesülését az Mttv. és az Smtv. keretei között . Az Mttv. szabályozásából fakadóan a1

Médiatanács fontos szerepet játszik a sajtószabadság és a médiapluralizmus
érvényesülésében, ami a demokratikus közvélemény kialakulásának feltétele. Az
Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése szerint ,,Magyarország elismeri és védi a sajtó
szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához
szükséges szabad tájékoztatás feltételeit”. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke is
rögzíti a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jogot, továbbá azt, hogy a
tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani.

Az, hogy az állampolgárok kiegyensúlyozott tájékoztatásban részesülhessenek,
nagyban függ a Médiatanács (és annak tagjai) tevékenységétől. Éppen ezért bír nagy
jelentőséggel az, hogy kit jelöl az eseti bizottság a Médiatanács tagjának.

Az Mttv. 124. §-a meghatározza azt, hogy milyen jogszabályi feltételeknek kell
megfelelnie a Médiatanács tagjának. Ezek a kritériumok többek között büntetlen előéletet,
felsőfokú végzettséget, meghatározott időtartamú szakmai múltat követelik meg, azonban a
Médiatanács tagjainak függetlenségére nem határoz meg garanciális feltételeket. Ahhoz
pedig, hogy érvényesülni tudjon az a követelmény, hogy a ,,Médiatanács és tagjai is csak a
törvénynek vannak alárendelve, tevékenységük körében nem utasíthatók” , elengedhetetlen,2

hogy Médiatanács tagjai autonóm szereplők legyenek.

Ennek alapján javasoljuk az alábbi szempontok figyelembe vételét a jelölési eljárás során:

2 Mttv. 123. § (2) bekezdés.
1 Mttv. 132. § a) pont.
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1. A Médiatanács új tagjának kijelölésekor olyan személyt nevezzenek meg, aki
nem tagja pártnak, valamint nem végez pártpolitikai tevékenységet.

2. Tartózkodjanak olyan személy jelölésétől, aki folytat, vagy a közelmúltban
folytatott olyan tevékenységet, amely bármiféle elfogultságot vagy annak
látszatát eredményezheti, ideértve közéleti megnyilvánulásait.

3. A jelölt alkalmasságát kizárja továbbá az is, ha a jelölt jelenlegi vagy múltbéli
tevékenysége a propaganda-médiához köthető. A kormánypropaganda nem
ellenőrzi a kormányt, hanem szolgálja, nem világnézeti meggyőződésből ért
vele egyet, hanem mert eleve ezért működtetik. A tényeket és információkat
szelektíven, a kormánypártok érdekei szerint használja. A független
véleményalkotást nem elősegíti, hanem ellehetetleníteni, a közéleti vitákat
nem élénkíti, hanem gátolja.

4. Kifejezetten a jelölt alkalmassága mellett szóló érv, ha szakmai, közéleti,
tudományos megnyilvánulásában merte és jogi, szakmai érvekkel
alátámasztva tudta nyilvánosan kritizálni a médiakörnyezetet, a
médiaszabályozást és a jogalkalmazást az erre okot adó esetekben. A
függetlenségnek és a pártatlanságnak ugyanis csak az lehet egyértelmű
bizonyítéka, ha a jelölt a hatalmi szempontokkal szemben is vállalja
álláspontját.

5. Javasoljuk azt is, hogy eljárási többletgaranciaként folytassanak
egyeztetéseket a médiapiac független szereplőivel, az ő véleményük
figyelembevételével határozzák meg a jelölt személyét.

Bízunk benne, hogy a médiapluralizmus és a sajtószabadság érvényesülése érdekében
megfontolják a fenti javaslatainkat.

Tisztelettel:

dr. PÁSZTOR Emese

Projektvezető,
Politikai Szabadságjogi Projekt

Társaság a Szabadságjogokért

2


