






 
Érintett jogszabály szövege 

 




 
 
 
Smtv. 13. § A tájékoztatási tevékenységet végz lineáris 
médiaszolgáltatások kötelesek a közérdekldésre számot tartó 
helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország 
polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentséggel bíró 
eseményekrl, vitatott kérdésekrl az általuk közzétett tájékoztató, 
illetve híreket szolgáltató msorszámokban sokoldalúan, 
tényszeren, idszeren, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan 
tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az 
arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása 
követelményeinek megfelelen állapítja meg. 
 









 
 
Mttv. új rendelkezése, az NMHH elnöki kinevezését illeten! 

















 































(2) A miniszterelnök felmenti az Elnököt, ha 
a) a 118. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget a 

kinevezését, illetve az összeférhetetlenség okának felmerülését 
követ harminc napon belül nem szünteti meg, 

b) ha az Elnökkel szemben lefolytatott bünteteljárás 
eredményeként az Elnök bnösségét a bíróság - 










 

szabadságvesztés vagy az Elnök tevékenységének megfelel 
foglalkozástól eltiltás büntetést tartalmazó - jogers ítélete 
állapította meg, 

c) cselekvképességet érint gondnokság alá helyezték, 
d) ha neki felróható okból több mint hat hónapon át nem tesz 

eleget megbízatásából ered feladatainak. 
 





 
 
Mttv. 124.§ 
(2) A Médiatanács elnöke és tagja olyan személy lehet, aki az 
országgylési képviselk választásán választható, büntetlen 
elélet, nem áll a tevékenységének megfelel foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, valamint felsfokú végzettséggel és legalább három 
év msorterjesztéssel, médiaszolgáltatással, a médiaszolgáltatások 
hatósági felügyeletével, elektronikus hírközléssel, vagy hírközlési 
hatósági felügyelettel összefügg közgazdasági, 
társadalomtudományi, jogi, mszaki vagy vezeti (vezet 
testületben tagsági), illetve igazgatási gyakorlattal rendelkezik. 
 

















 
 

Mttv. 125.§ (5) A Médiatanács tagja és elnöke 
újraválasztható, ha a megbízatása nem összeférhetetlenségi 
okból, felmentéssel, vagy kizárással sznt meg. 

 
 





Mttv. 203. § 37. Magyar m�: 
a) azon m, amely eredetileg teljes egészében magyar nyelven 

készült, 
b) azon m, amely eredetileg több nyelven készült, de 

idtartamát tekintve eredeti magyar nyelv része hosszabb, 
mint bármelyik másik nyelven készült része, 








 

c) azon m, amely eredetileg valamely, Magyarország által 
elismert nemzetiség nyelvén készült, ha tárgya az adott 
nemzetiség magyarországi életével, kultúrájával van 
összefüggésben, 

d) az olyan zenei msorszám, amely magyar nyelven kerül 
eladásra, vagy amely Magyarország által elismert valamely 
nemzetiség nyelvén kerül eladásra, ha az adott nemzetiség 
Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájával van összefüggésben, 

 
e) az olyan instrumentális zenei msorszám, amely - 

elssorban szerzje vagy eladója révén - a magyar vagy 
Magyarország által elismert valamely nemzetiség 
Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájának részét képezi, vagy 

 
f) azon filmalkotás, amely a mozgóképrl szóló törvény 

értelmében magyarnak minsül. 
 
















Új rendelkezés, az Mttv-nek a törvényben meghatározott 
testületek tagjaira és tisztségek betöltire vonatkozó átmeneti 
szabályokat egészíti ki. 

 
 
  

















 
A javaslat 8.§ a) pontja sajtóhibát javít ki (tévesen nem lett 
feltüntetve, hogy az Mttv. 75.§ vonatkozó rendelkezéseirl van 







 

szó), a must carry-t illeten. 
 

 





Mttv. 113. § (1) Az Elnök megbízatása megsznik, ha 
d) a miniszterelnök a (2) bekezdés szerint felmenti, 
 

Mttv. 113.§ (2) A miniszterelnök felmenti az Elnököt, ha.... 
 
Mttv. 125. § (1) A Hatóság miniszterelnök által kinevezett Elnöke a 
kinevezés tényével és idpontjában a Médiatanács elnökjelöltjévé 
válik. 
 
Mttv. 125. § (3) Ha a Hatóság Elnökének a megbízatása a 113. § (1) 
bekezdés b)-d) pontok szerint megsznik, akkor ezzel egyidejleg 
megsznik a Médiatanács elnökségére vonatkozó megbízatása is. 
Amennyiben a Hatóság Elnökének megbízatása lejár, úgy a 216. § 
(8) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A Hatóság 
miniszterelnök által kinevezett új Elnöke a kinevezés tényével és 
idpontjában a Médiatanács elnökjelöltjévé válik. 
Megválasztásáról - a 124. § (1) bekezdésben foglaltak szerint listás 
vagy külön szavazással - az Országgylés jelenlev képviselinek 
kétharmada dönt. 
 
Megjegyzés: az Mttv. 216.§ (8) bekezdése a következ�ket mondja ki: 
 
Mttv. 216.§ (8) A 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 
Médiatanács elnöke és tagjai megbízatása megsz�nése id�pontjának 
az újonnan megválasztott elnök és tagok megbízatásának kezdetét 
kell tekinteni. A 113. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 
Hatóság elnöke megbízatása megsz�nése id�pontjának az újonnan 
kinevezett elnök megbízatásának kezdetét kell tekinteni. Amennyiben 
a Hatóság új Elnökét az Országgy�lés a kinevezését követ� 30 napon 
belül - amennyiben olyan id�pontban történik a kinevezés, amely az 
Országgy�lés ülésszakán kívül esik, úgy a következ� ülésszak 
kezdetét�l számított 15 napon belül - nem választja meg a 
Médiatanács elnökévé, úgy a Médiatanács korábbi elnökének 






 

megbízatása a Médiatanács új elnökének megválasztásáig 
fennmarad. Amennyiben a Hatóságnak nincsen kinevezett Elnöke, 
úgy feladat- és hatásköreit a Médiatanács elnöke - illetve a 131. § (2) 
bekezdés szerinti esetben a Médiatanács tagja - gyakorolja. 
 
 
Mttv. 112. § (1) Az Elnök jogosult két elnökhelyettes határozatlan 
idre történ kinevezésére. Az elnökhelyettes kinevezésére a 111. § 
(4) bekezdésben foglaltakat megfelelen alkalmazni kell. 
 
Mttv. 115. § (2) A figazgató kinevezésére a 111. § (4) bekezdésben 
foglaltakat megfelelen alkalmazni kell. 
 
Mttv. 139. § (3) A Biztosra megfelelen alkalmazni kell a 111. § (4) 
bekezdésében foglaltakat. 
 
 





Mttv. 149.§ (6) Az Smtv. 14-20. §, az Mttv. 9-11. §, 12. § (3)-(4) 
bekezdés, 14. § és 23-36. § megsértésével kapcsolatban a hatóság 
hivatalból a médiatartalom közzétételétl vagy - folyamatos 
közzététel esetén - els közzétételétl számított egy éven belül 
indíthatja meg a hatósági eljárást. 

 
Ez az Smtv. 15.§-a, amelynél a javaslat szerint nem lesz egy éves 
hatósági eljárásindítási határid: 

Smtv. 15. § (1) Tilos visszaélni a médiatartalom-szolgáltatónak 
adott, nyilvános közlésre szánt nyilatkozat közzétételébe vagy a 
médiatartalomban való szereplésbe történt beleegyezéssel. 

(2) A médiatartalom-szolgáltató köteles a nyilvános közlés 
céljából készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó vagy a 
médiatartalomban szerepl� személynek - annak kérésére - a 
közzétételt megel�z�en megmutatni; az nem közölhet�, ha a 
közzétételhez az érintett azért nem járul hozzá, mert azt a 
médiatartalom-szolgáltató érdemben megváltoztatta vagy 
eltorzította, és ez a nyilatkozatot adó vagy a médiatartalomban 
szerepl� számára sérelmes. A hozzájárulás visszavonása ellenére 







 

történt, jó hírnévre vagy becsületre sérelmes közlés esetén a 
vonatkozó polgári jogi és büntet�jogi szabályokat kell alkalmazni. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetkörön kívül a 
nyilatkozat vagy a szereplés nem vonható vissza, ha 

a) azt a nyilatkozó a helyi, országos vagy európai közélet 
eseményével összefüggésben tette, 

b) az Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai 
számára jelent�séggel bíró valamely eseménnyel kapcsolatos, vagy 

c) azt hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy, vagy politikai 
közszerepl� közmegbízatása ellátásával összefüggésben tette. 

(4) A médiatartalom-szolgáltató nem köthet médiatartalomban 
szerepl� személlyel olyan megállapodást, amely a megállapodás 
tárgykörén belül korlátozza a médiatartalomban szerepl� 
személynek a jó hírnevéhez, becsületéhez vagy magánéletéhez 
f�z�d� jogainak érvényesíthet�ségét, illetve a nyilatkozat vagy 
szereplés visszavonásához f�z�d�, (1) és (2) bekezdés szerinti 
jogait. Az ilyen szerz�déses kikötés semmis. 

 
 

Mttv. 192.§ (2) A Médiatanács a közigazgatási szerzdésben 
az alábbi hatósági ügytípusok - a kódex hatálya alá tartozó 
vállalkozások irányában, nem hatósági feladatként történ - 
ellátására hatalmazhatja fel az önszabályozó szervezeteket: 

a) az Smtv. 14-20. §-ainak, vagy azok bármelyikének 
felügyelete a nyomtatott sajtótermékek tekintetében, 

b) az Smtv. 14-20. §-ainak, vagy azok bármelyikének 
felügyelete az internetes sajtótermékek tekintetében, 

c) az Smtv. 14-20. §-ainak, vagy azok bármelyikének 
felügyelete a lekérhet médiaszolgáltatások tekintetében, 

d) e törvény Második Része I. Fejezete rendelkezéseinek, 
vagy azok bármelyikének felügyelete a lekérhet 
médiaszolgáltatások tekintetében. 

 
A hiányzó Smtv. 15.§-t lásd eggyel feljebb. 
 







Mttv. 216.§ (4) Az Smtv. 14-20. § megsértése miatt lekérhet 

 

médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójával vagy sajtótermék 
kiadójával szemben, valamint e törvény Második Részének I. 
Fejezetében foglalt elírások megsértése miatt a lekérhet 
médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójával szemben az e törvény 
szerinti hatósági eljárás csak 2011. július 1. után, ezen idpontot 
követen elkövetett jogsértés miatt indítható. E törvény 9. § (3) 
bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában, 72. § (3) 
bekezdésében, valamint 74. § (3) bekezdésében foglalt 
kötelezettségeknek a médiaszolgáltatók, illetve msorterjesztk 
2011. április 1. után kötelesek eleget tenni. Velük szemben e 
kötelezettségek megsértése miatt hatósági eljárás csak ezen 
idpont után elkövetett jogsértés miatt indítható. 

 
 
A hiányzó Smtv. 15.§-t lásd kettvel feljebb. 

 





Mttv. 111.§  
(3) Az Elnököt a miniszterelnök nevezi ki kilenc évre. 
(4) Elnöknek olyan személy nevezhet ki, aki az országgylési 

képviselk választásán választható, büntetlen elélet, nem áll a 
tevékenységének megfelel foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
valamint felsfokú végzettséggel és legalább három év 
msorterjesztéssel, médiaszolgáltatással, a médiaszolgáltatások 
hatósági felügyeletével, elektronikus hírközléssel, vagy 
hírközlési hatósági felügyelettel összefügg közgazdasági, 
társadalomtudományi, jogi, mszaki vagy vezeti (vezet 
testületben tagsági), illetve igazgatási gyakorlattal rendelkezik. 

(5) Az Elnök a (3) bekezdésben meghatározott idtartam 
lejárta után újból kinevezhet. 

(NMHH elnökr�l van szó! ) 





Mttv. 182. § A Médiatanács hatósági hatásköreiben, a 132. §-
sal összhangban 

b) hatósági felügyeletet gyakorol az e törvényben foglalt 
alábbi rendelkezések tekintetében: 

bc) az országgylési közvetítéssel kapcsolatos szabályok, 
 





 

Mttv. 203.§ 37. Magyar m�: 
f) azon filmalkotás, amely a mozgóképrl szóló törvény 

értelmében magyarnak minsül. 
 



 




 








