
2011. évi XIX. törvény 

a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi 
CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról 

 

 

1. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény módosítása 

 

1. § (1) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény (a továbbiakban: Smtv.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. Médiaszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében 
meghatározott, önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, 
gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy 
médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak 
tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása 
valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.” 

(2) Az Smtv. 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság 
vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely 
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve 
képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás 
vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása 
során meg valósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez 
szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az 
önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági 
kockázatvállalás mellett – végzett szolgáltatás.” 

 

2. § Az Smtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az 
európai közélet ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai 
számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, 
gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.” 

 

3. § Az Smtv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. § A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a 
közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint a Magyar 
Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, 
vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató 
műsorszámokban sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és 
kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság 
és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg.” 
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2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosítása 

 

4. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Mttv.) 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az e törvény hatálya alá tartozó, a Magyar Köztársaság területén letelepedett 
médiaszolgáltató által nyújtott lekérhető médiaszolgáltatást, kiegészítő médiaszolgáltatást és 
a Magyar Köztársaság területén letelepedett kiadó által kiadott sajtóterméket – a 
szolgáltatás, illetve a tevékenység megkezdését követő hatvan napon belül – nyilvántartásba 
vétel céljából be kell jelenteni a Hivatalhoz. A nyilvántartásba vétel nem feltétele e 
szolgáltatás, illetve tevékenység megkezdésének.” 

 

5. § (1) Az Mttv. 45. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A lekérhető médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét annak médiaszolgáltatója 
kezdeményezheti.” 

(2) Az Mttv. 45. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A lekérhető médiaszolgáltatást a Hivatal harminc napon belül nyilvántartásba veszi. 

(4) A nyilvántartásba vételt a Hivatal visszavonja, ha 

a) a bejelentővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy 

b) a bejelentett médiaszolgáltatás elnevezése egy korábban nyilvántartásba vett, és a 
bejelentés időpontjában a nyilvántartásban szereplő lekérhető médiaszolgáltatás 
elnevezésével azonos, illetve ahhoz az összetéveszthetőségig hasonlít.” 

(3) Az Mttv. 45. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A lekérhető médiaszolgáltatást törölni kell a nyilvántartásból, ha] 

„a) a (4) bekezdés alapján a nyilvántartásba vétel visszavonásának lenne helye,” 

(4) Az Mttv. 45. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Amennyiben a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a médiaszolgáltató 
megsérti, a Hivatal – a 185. § (2) bekezdésben foglalt elvek figyelembevételével – egymillió 
forintig terjedő bírságot szabhat ki.” 

 

6. § (1) Az Mttv. 46. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A sajtótermék nyilvántartásba vételét annak kiadója kezdeményezheti.” 

(2) Az Mttv. 46. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) A sajtóterméket a Hivatal tizenöt napon belül nyilvántartásba veszi. 

(5) A nyilvántartásba vételt a Hivatal visszavonja, ha 

a) a bejelentővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy 

b) a bejelentett sajtótermék címe egy korábban nyilvántartásba vett, és a bejelentés 
időpontjában a nyilvántartásban szereplő sajtótermék címével azonos, illetve ahhoz az 
összetéveszthetőségig hasonlít.” 

(3) Az Mttv. 46. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A sajtóterméket törölni kell a nyilvántartásból, ha] 

„a) az (5) bekezdés alapján a nyilvántartásba vétel visszavonásának lenne helye,” 



3 
 

(4) Az Mttv. 46. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki: 

„(8a) Amennyiben a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a kiadó vagy az alapító 
megsérti, a Hivatal – a 185. § (2) bekezdésben foglalt elvek figyelembevételével – egymillió 
forintig terjedő bírságot szabhat ki.” 

 

7. § Az Mttv. 176. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„Amennyiben más tagállamban letelepedett médiaszolgáltató lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatása a Magyar Köztársaság területére irányul, a Médiatanács határozatával a 
jogsértés fennállásáig, de legfeljebb száznyolcvan napig, kizárólag a Magyar Köztársaság 
területén terjesztett médiaszolgáltatás tekintetében a 187. § (3) bekezdés c)–d) pontja 
szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja, amennyiben a következő feltételek fennállnak:” 

 

8. § Az Mttv. 177. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„Amennyiben más tagállamban letelepedett médiaszolgáltató lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatása a Magyar Köztársaság területére irányul, illetve terjesztése vagy 
közzététele a Magyar Köztársaság területén történik, a Médiatanács határozatával a 
jogsértés fennállásáig, de legfeljebb száznyolcvan napig, kizárólag a Magyar Köztársaság 
területén terjesztett médiaszolgáltatás tekintetében a 187. § (3) bekezdés c)–d) pontja 
szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja, amennyiben a következő feltételek fennállnak:” 

 

9. § Az Mttv. a 179. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki: 

„Eljárás a más tagállamban letelepedett médiatartalom-szolgáltatóval szemben 
jogmegkerülés esetén” 

 

10. § (1) Az Mttv. 203. § 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„40. Médiaszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében 
meghatározott, önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, 
gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy 
médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak 
tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása 
valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.” 

(2) Az Mttv. 203. § 60. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„60. Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság 
vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely 
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve 
képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás 
vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása 
során meg valósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez 
szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az 
önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági 
kockázatvállalás mellett – végzett szolgáltatás.” 
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11. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Az Mttv. 176. § (1) bekezdés a) pontjában az „Smtv. 17. §-át” szövegrész helyébe az 
„Smtv. 17. § (1) bekezdését” szöveg, a 178. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „b)-
c) pont szerinti jogkövetkezményeket” szövegrész helyébe a „c) pont szerinti 
jogkövetkezményt” szöveg, 181. § (1) bekezdésében az „Smtv. 13. § (2) bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „Smtv. 13. §-ában” szöveg, 182. § u) pontjában és 184. § (1) 
bekezdés e) pontjában az „Smtv. 13. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „Smtv. 13. §” 
szöveg lép. 

(3) Hatályát veszti az Smtv. 17. § (2) bekezdésében a „nyílt vagy burkolt megsértésére,” 
szövegrész. 

 

12. § E törvény a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010. 
március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja. 

 

 

Dr. Schmitt Pál s. k.,          Kövér László s. k., 

  köztársasági elnök       az Országgyűlés elnöke 


