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

módosítása 

 

247.§ 

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

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1 . § E törvény alkalmazásában 

1. burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét 

tekintve megtéveszti a közönséget, vagy a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló, nem 

ellenszolgáltatás fejében közzétételre kerülő kereskedelmi közlemény, 

2. kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató 

természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése fizetés vagy 

hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából, 

3. lekérhető médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által 

összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa kiválasztott időpontban 

tekintheti, illetve hallgathatja meg a műsorszámokat, 

4. lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján 

történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás, 

5. 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, 

6. médiaszolgáltató: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, aki a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges 

ellenőrzésért való olyan szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának 

megválasztásáért, amely nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás 

tekintetében, és meghatározza a médiaszolgáltatás tartalmának összeállítását, 

7. médiatartalom: valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom, 

8. médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója, 

10. műsorszám: hangok, illetve hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató 

által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban önálló egységet alkot, és amelynek formája és 

tartalma a rádiós vagy televíziós médiaszolgáltatáséhoz hasonlítható, 

11. sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy 

hírportál, 

a) amelyet az önálló, üzletszerűen — rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági 

kockázatvállalás mellett — végezett gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, 



b) amelynek tartalmáért valamely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló 

tényleges ellenőrzésért való olyan szerkesztői felelősséget visel, amely nem eredményez 

szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében, és 

c) 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, 

12. reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető 

forgalomképes ingó dolog — ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog 

módjára hasznosítható természeti erőket —, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének 

vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás 

neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére 

irányul." 

(2) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény IX. 

Címe a következő 23/A. §-sal egészül ki: 

„23/A. E törvény 1-9. §-a és 12-21. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak 

minősül.” 

 

248. § 

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

a) preambulumában a „véve — tekintettel az Alkotmány 61. §-ára — megalkotja a” szövegrész 

helyébe a „véve, a” szöveg, „szóló alábbi törvényt” szövegrész helyébe a „következő törvényt alkotja” 

szöveg, 

b) 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 

c) 2.§ (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 3.§ (1) bekezdésében, 13. §-ában, 15.§ (3) bekezdés b) 

pontjában és 16. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 

d) 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a 

„Magyarország” szöveg , 

e) 2.§ (3) bekezdésében és 3.§ (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a 

„Magyarország” szöveg, 

j) 10. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 

g) 11. §-ában az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon ” szöveg, 

h) 16. §-ában az „alkotmányos” szövegrész helyébe a „törvényes” szöveg, 

i) 20. § (9) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg lép. 

 

 

Megjegyzés: 

A 195. alcímnek nincs indokolása! 

 


