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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott Karácsony Gergely országgyűlési képviselő (1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 
1-3.) az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. 
§ b) pontja és 21. § (2) bekezdése alapján indítványozom, hogy a Tisztelt 
Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Médiatörvény) alábbi rendelkezései ellentétesek az Alkotmány alább megjelölt 
rendelkezéseivel, ezért azokat semmisítse meg.

1. Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg
a) – azoknak a törvény Negyedik Részével való összefüggésére tekintettel – a törvény 
1. § (1) bekezdésében az „és kiadott sajtótermékekre” szövegrészt, 203. § 42. 
pontjában a „valamint sajtótermék által” szövegrészt, valamint az 1. § (2) bekezdés 
c) pontjában, 1. § (5)-(7) bekezdésében, 2. § (4)-(5) bekezdésében, 3. §-ában, 7. § 
(1) bekezdésében és 8. §-ában a sajtótermékekre vonatkozó szövegrészeket,
b) a törvény Negyedik Részének címében az „és a sajtótermékek” szövegrészt, 187. § 
(3) bekezdés b) pont bc)-bf) alpontjait és c) pontját, 188. § (2) bekezdését és 189. § 
(4) bekezdését, valamint a 139. §-ában, a 140. §-ában, 142-143. §-ában, 155. § (2) 
bekezdésében, 157. § (1) bekezdésének, 168. § (1) bekezdésének, 171. § (1) 
bekezdésében, 172. § (1) bekezdésében, 175. § (1) bekezdésének, 178. §-ában, 180. 
§-ában, 187. § (6) bekezdésében, 190. § (1) bekezdésében, 191. § (1) 
bekezdésében, 192. § (2) bekezdésében, 216. § (4) bekezdésében a sajtótermékekre 
vonatkozó szövegrészeket,
mivel azok ellentétesek az Alkotmány 61. §-ában elismert véleménynyilvánítási és 
szólásszabadsággal és a 2.§ (1) bekezdésén alapuló jogállamiság és jogbiztonság 
követelményeivel. Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy amennyiben a 
kifogásolt rendelkezéseket nem semmisíti meg, állapítsa meg alkotmányos 
értelmezési követelményként, hogy a médiahatóság hatásköre nem terjed ki a 
nyomtatott sajtóra és a mozgóképet nem tartalmazó online sajtóra.

A törvény tárgyi hatálya a választott szabályozási megoldásokkal összefüggésben 
önmagában sérti a vélemény-nyilvánítás és a szólás szabadságát, mivel a 
nyomtatott, illetve a mozgóképet nem tartalmazó online sajtótermékek is a 
Médiatanács hatósági felügyelete alá kerülnek, és azok az elektronikus médiára 
szabott hatósági jogkörök tárgyai lesznek. Ezzel eddig – büntető- vagy polgári 
eljárásban, de – kizárólag bírósági döntéssel megállapítható jogsértések esetében 
lesznek alkalmazhatóak közigazgatási hatósági eszközök, azaz a törvény előzmények 
nélkül, a semmiből, valamint – nem mellesleg nemzetközi összehasonlításban egy 
demokráciában példátlanul – széles körben teremti meg a nyomtatott és az 
internetes média hatósági felügyeletét. 

A kifejezetten elrettentő erejűnek szánt, a 187. § (3) bekezdése alapján a 
sajtótermékek estén 25 millió forintig terjedő bírság ugyanezen § (1) bekezdése 
alapján bármely médiaigazgatási szabály megsértésére (rendeleti szintűre is) 
kiszabható, ezzel közvetlenül szankcionálhatóvá válik a törvény és főként a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
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törvény (a továbbiakban: Smtv.) összes, a hatósági jogértelmezésnek tág teret adó 
generálklauzulája: hogy mi számít például a törvény 7. §-a szerinti jóhiszeműség és 
tisztesség követelménye megsértésének, vagy mi sért az Smtv. “A sajtó 
kötelezettségei” fejezeten belül bármely rendelkezést (például az emberi méltóságot 
sértő, közösség elleni gyűlöletet keltő vagy fiatalkorúak veszélyeztető közlések
értelmezése), azt tisztán a médiahatóság szerepfelfogásán múlik. El se kell jutnia 
azonban jogi fogalmakig a hatóságnak, hiszen ha egy cikk a közerkölcsöt sérti, akkor 
az ellentétes az Smtv. 4. § (3) bekezdésével, tehát médiaigazgatási szabályt sért. 
Ebben a helyzetben az sem jelent alkotmányjogilag értelmezhető garanciát, hogy a 
törvény 187. § (2) bekezdése – szintén sokat bízva a hatóság értelmezésére –
fokozatos és arányos szankcionálást követelne meg.

A bírósági jogorvoslattól függetlenül végrehajtható bírságot és médiahatóság által 
meghatározott közlemény közzétételére kötelezést a jogsértés súlyától függetlenül az 
garantálja az internetes sajtó esetében, hogy a Médiatörvény 189. § (4) bekezdése 
alapján a tárhelyszolgáltatót a hatóság felszólíthatja “a sajtótermék közvetítésnek 
felfüggesztésére”, így a szankció a kisebb súlyú jogsértések esetén is a sajtótermék 
megszüntetéséhez vezethet. Továbbá technikailag kivitelezhetetlen, hogy egy 
tárhelyről csak a jogsértő tartalom kerüljön felfüggesztésre, a jogszerű tartalom 
jogellenes eltávolítása, hozzáférhetetlenné tétele a tartalom vétlen közzétevőjének, 
szerzőjének jogait szükségtelenül és aránytalanul korlátozza.

A Médiatörvény e rendelkezései a sajtótermékek tekintetében a működés pénzügyi 
és szakmai feltételeire is kiterjedő módon korlátozza a véleménynyilvánítás és a szólás 
szabadságát, a sajtószabadság minden részelemére (így különösen a szerkesztői 
autonómiára és a lapalapítás szabadságára) kiterjedően. Azt, hogy egy jóval kisebb 
súlyú szerv, az 1996-os médiatörvény szerinti panaszbizottság tevékenysége is 
alapjogkorlátozó, az 1/2007. (I. 18.) AB határozat egyértelművé teszi. A nyomtatott 
sajtó igazgatásával összefüggő hatósági jogkörök szűkre szabását egyértelmű 
alkotmányossági követelményként tételezi a 34/2009. (III. 27.) AB határozat, amely 
egyebek közt rögzíti: „[a]mennyiben a szerkesztőnek, kiadónak minden egyes cikk 
megjelenése előtt figyelembe kellene vennie, hogy az adott cikk megjelenése 
esetleg a lap törlését eredményezheti, és csak e félelemmel adhatná ki az adott 
lapszámot, a sajtószabadság lényege veszne el.” nyilvánvalóan ugyanez a 
következmény akkor is, ha a lapot gazdasági ellehetetlenüléssel járó szankció 
fenyegeti.

Álláspontom szerint a meglévő polgári jogi (sajtó-helyreigazítás, 
személyiségvédelem) és – egyébként a politikai véleménynyilvánítás tekintetében a 
95/2008. (VII. 3.) AB határozat kereteit már eleve túllépő – büntetőjogi eszköztár (a 
rágalmazáson és a becsületsértésen túl még számos, sajtókommunikációval 
elkövethető bűncselekmény) a mások jogait sértő tartalmú közlésekkel szembeni 
fellépésre ma is alkalmas. Egy tiltott pornográf felvételeket közzétevő lap vagy egy 
személyes adatokkal visszaélő honlap, valamint azok üzemeltetőivel szemben a 
büntetőeljárás nyomozati szakaszától nyitva állnak a jogsértő állapot 
felszámolásához, egyben a további jogsértésektől való elrettentéshez szükséges 
eszközök. Ezért a bírósági jogérvényesítés személyi és eljárási garanciáit egyaránt 
nélkülöző sajtóhatósági jogkörök megteremtése szükségtelen alapjog-korlátozást 
jelent.
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A korlátozás szükségtelenségével kapcsolatos érvelést fenntartva is szembeötlőnek 
tartom, hogy a Médiatanács által alkalmazható szankciók alkalmazhatóságát 
megalapozó törvényi rendelkezések részben eleve a sajtószabadságot sértő 
célokhoz kapcsolódnak (mint amilyen a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményének érvényesítése az egyes sajtótermékek szintjén vagy a közerkölcs 
védelme), részben pedig messze túllépnek az egyébként alkotmányos szabályozási 
célok (mint a gyermekek védelme) érvényre juttatásához feltétlenül szükséges 
mértéken, tehát az alapjog-korlátozás a tételezett célokhoz mérten aránytalan.
Ahogy azt az Alkotmánybíróság a 30/1992. (V. 26.) AB határozatában 
megállapította, és következetesen érvényesíti: „[a] törvényhozó a korlátozás során 
köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni”. A törvény 
kifogásolt rendelkezései esetében ezen alkotmányos követelmény nem teljesül.

Egy ilyen mértékben a hatóság mérlegelésén alapuló jogalkalmazást lehetővé tevő 
jogi környezet az alapjogot korlátozó tartalomtól függetlenül is sérti a jogbiztonságot, 
így az Alkotmány 2. § (1) bekezdését. A szólásszabadság tekintetében azonban az 
alkotmányossági mérce ennél összehasonlíthatatlanul magasabb: „a politikai 
közösség tagjainak alapjogi jogegyenlőségéből következően az Alkotmány alapján 
minden személyt egyenlően megillet a szólás joga, a demokratikus kommunikáció 
során tehát mindenki véleménye megjelenhet” [18/2004. (V. 25.) AB határozatban], 
„a szólásszabadság korlátozását nem alapozhatja meg a szélsőséges álláspont 
tartalma, kizárólag annak közvetlen, belátható következménye” [95/2008. (VII. 3.) AB 
határozat]. Így a Médiatörvény által az írott és az internetes médiában lehetővé tett 
tartalmi véleménykontroll ellentétes az Alkotmány 61. §-ával.

2. A Médiatörvény 155. § (2) bekezdése a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
iratmegismerési és adatkezelési jogait határozza meg. A rendelkezés felhatalmazza a 
Hatóságot arra, hogy közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek (a továbbiakban: Ket.) a tényállás 
tisztázására és a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályain túl bármilyen adatot 
megismerhessen és kezelhessen. Ez a rendelkezés sérti az Alkotmánynak a személyes 
adatok védelméhez fűződő jogot biztosító 59. § (1) bekezdését, az Alkotmánybíróság 
által az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében meghatározott, az élethez és az emberi 
méltósághoz való jogból levezetett általános önrendelkezési jogot, valamint az 
Alkotmány 61. §-ában biztosított, a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához 
fűződő jogot.

A 155. § (2) bekezdés - más adatkezelési felhatalmazás hiányában - meghatározza 
azon adatkört, amelyeket a Hatóság megismerhet, és kezelhet. Ezen meghatározás 
minden olyan adatkörre kiterjed, ami a médiaszolgáltatással, a sajtótermék 
kiadásával, illetve a műsorterjesztéssel kapcsolatos. Sem szükségességi, sem 
célhozkötöttségi korlát nincs, a megismerhető adatkört tehát   nem korlátozza az 
Alkotmánybíróság gyakorlatában kialakított alkotmányossági követelmény. Míg más 
törvények az “elengedhetetlenül szükséges” [Ket. 17. § (3)], “a vizsgált gazdasági 
tevékenységgel összefüggésben” [a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 65. § (7) bekezdés] 
korlátozásokkal szűkítik a megismerhető személyes adatok körét, a Médiatörvény 
ilyen korlátot nem ismer.
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A rendelkezés első tagmondatában meghatározott tárgykörök érdemi korlátot nem 
jelentenek, hiszen az adatkezelésre és -megismerésre akkor is joga van a 
Hatóságnak, ha az a 167. §-ban meghatározott általános felügyeleti hatáskörében, 
hivatalból jár el. Ez azt jelenti, hogy a 155. § (2) bekezdése alapján a hatóság 
bármikor megjelenhet a médaszolgáltatónál, bármilyen személyes adatot 
megismerhet és kezelhet. A 155. § (2) bekezdés ráadásul kifejezetten tágítja az 
említett törvényekhez képest az általános adatmegismerési kört azzal, hogy bármely 
védett adat megismerésére felhatalmazást ad. Így a törvény - a nyilvánosságra 
kerülés elleni minden további garancia, az eljárás kényszerítő érdeke és a személyes 
adat védelméhez fűződő érdek mérlegelése nélkül - még a büntetőeljárási 
szabályoknál is tágabb adatmegismerési lehetőségeket biztosít azzal, hogy akár az 
orvosi, lelkészi, ügyvédi titok korlátlan megismerhetőségét is biztosítja, ennek 
kikényszerítésére pedig a 156. § (1) bekezdése alapján bírságolási jogkört ad. 
Általános vagy konkrét adatkezelési határidő megjelölése nélkül, a vonatkozó 

rendelkezés nem csak tartalmában, de időben is korlátlan felhatalmazásként 
értelmezhető. Az Alkotmánybíróság 65/2002. (XII. 3.) AB határozatában 
megállapította, hogy “[a]z adatkezelési cél túlságosan tág módon történő 
meghatározása, azaz ha nincs összefüggésben az adatkezelés a megjelölt céllal, 
továbbá, ha arra bizonytalan esetkörben kerül sor, illetve arra nem a szükséges 
mértékre korlátozott személyi kör jogosult, akkor az adatkezelés meghatározott cél 
nélkül, illetve korlátlan módon válik lehetővé.” A médiaszolgáltató szerkesztőségében 
vagy egyéb helyiségében folyamatosan állítanak elő és tárolnak olyan személyes 
adatot (jegyzetek, személyügyi nyilvántartások, műsorok, az informátor személyes és 
elérhetősége), amely szükségszerűen kapcsolatban van a médiaszolgáltatással, de 
korlátlan hatósági megismeréséhez és kezeléséhez nincs alkotmányos érdek, így a 
megismerésükre adott korlátlan felhatalmazás sérti a személyes adatok védelméhez 
fűződő jogot.

Az élethez és az emberi méltósághoz fűződő alapvető jogból levezetett 
önrendelkezéshez való jogot sérti, hogy - bármilyen szükségességi vagy arányossági 
vizsgálat nélkül - a médiában dolgozó valamennyi személy jegyzetei, 
dokumentumai, alkotmányos érdek nélkül a Hatóság kezébe juthat, hogy akár a 
díjazás nélkül ellátott, hobbicélú vagy az alkotmányosan védhető indokból védett 
érdekeket fogalmilag sem sértő tevékenysége, az ehhez használt helyisége és iratai is 
- az általános hatósági felügyelet részeként - korlátlan ellenőrzés tárgya lehetnek.

Sérti továbbá a véleménynyilvánítás szabadságát, hogy a közhatalom - ideértve a 
Hatóság - működésének, tevékenységének kritikáját megfogalmazó 
médiaszolgáltatók és informátoraik védelmét a vonatkozó rendelkezésekben semmi 
nem biztosítja, a hatóság korlátlan adat- és iratmegismerési jogosultsága pedig az 
állam és a Hatóság számára a kritikát megfogalmazóval szemben az állami működés 
eszköztára teljes erejével való fellépésére ad lehetőséget. Ez a teljes 
adatmegismerési lehetőség tehát annak a közvetlen veszélyét hordozza, hogy a 
sajtó feladatát csak korlátlanul, az állam számára teljesen átláthatóan tudja végezni. 
Ezen átláthatóság olyan aránytalan korlátozást jelent, amit nem indokolhatnak olyan 
általános érdekek, mint a “kiegyensúlyozottság” vagy a “gyermekek védelme”. A 
szabályozás teljesen ellentétben van a tisztességes eljáráshoz való jog kapcsán az 
Alkotmánybíróság által a 19/2009. (II. 5) AB határozatban megfogalmazott 
követelményekkel is.
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Az Alkotmánybíróság 30/1992. (V. 26.) AB határozatában kifejtette: “[a] szabad 
véleménynyilvánítás jogának kitüntetett szerepe ugyan nem vezet arra, hogy ez a 
jog - az élethez vagy az emberi méltósághoz való joghoz hasonlóan -
korlátozhatatlan lenne, de mindenképpen azzal jár, hogy a szabad 
véleménynyilvánításhoz való jognak valójában igen kevés joggal szemben kell csak 
engednie, azaz a véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell 
értelmezni. A vélemény szabadságával szemben mérlegelendő korlátozó törvénynek 
nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére 
szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely intézmény 
közvetítésével véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagában a 
tárgya (pl. a köznyugalom)”. A Médiatörvény 155. § (2) bekezdésében foglalt 
korlátozás közvetlenül alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére nem szolgál, 
többnyire pedig csak elvont értékeket véd. A média teljes átláthatóságára 
vonatkozó 155. § (2) bekezdés nem, hogy a véleményszabadságot tiszteletben 
tartóként, de megszorítóan sem értelmezhető. Ráadásul a 155. § (2) bekezdése 
pusztán eszköz, amely mellett - ha nem is büntetőjogi, de - büntető jellegű szankciók 
állnak.

Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg a fenti indokok alapján a 
155. § (3) és (4) bekezdését is, ami szintén tartalmi korlátok nélkül ír elő 
adatszolgáltatási kötelezettséget. Semmisítse meg továbbá a 155. § (8) bekezdését, 
amely explicit módon - először az Alkotmánybíróság 15/1991. (IV. 13.) AB 
határozatában alkotmányellenesnek minősített - készletre történő adatkezelésre ad 
engedélyt. 

A fentiekkel összefüggésben kérem arra is a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy 
semmisítse meg a Médiatörvény 175. §-át is, amelynek ugyan nem tisztázott a 
viszonya a 155. §-sal, de az “elengedhetetlenül szükséges” kitétele nem értelmezhető 
a 155. § korlátjaként. Egyrészt azért, mert az adatszolgáltatás effektív módon nem 
megtagadható, akár a folyamatban lévő jogorvoslatra tekintet nélkül is bírságolással 
kikényszeríthető. Hiszen ki kockáztatná a bírósági jogorvoslatot, ha annak 
sikertelensége nem csak az adat kötelező átadását, hanem bírság kiszabását is 
jelenti? Ez a rendelkezés tehát sérti a jogorvoslathoz való, az Alkotmány 57. § (5) 
bekezdésében biztosított jogot is. Másrészt azért, mert a 175. § túl megy a 155. §-ban 
foglaltakon és aktív adatszolgáltatást ír elő, gyakorlatilag - adatkör és az adatkezelés 
céljának törvényi meghatározása nélkül - folyamatos aktív felügyelet alá rendelve a 
médiaszolgáltatókat, ideértve az írott sajtót is.

3. Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg a törvény 139. § - 143. 
§-ait. A Médiabiztos a médiabiztosi eljárásában nemcsak a szükségességi feltétel 
teljesülése nélkül duplázza meg az adatmegismerésre és -kezelésre jogosultak körét, 
de semmilyen alkotmányossági indokát nem adja, hiszen a médiabiztos nem 
hatósági tevékenység végzéséhez kap ilyen jogosultságokat. A médiabiztos olyan 
ügyeket vizsgálhat, amelyek nem jogellenesek, és a Hatóság jogkörébe nem 
tartoznak (140. §). Ez alapvetően sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésben 
meghatározott jogállamiság követelményét, valamint az alapjogok korlátozásának 
követelményeit. Fontos természetesen megjegyezni, hogy a médiabiztos nem az 
országgyűlési biztoshoz hasonló jogintézmény, hiszen egyrészt nem független szerv (a
médiabiztost és összes munkatársát a Hatóság elnöke nevezi ki és menti fel, a 
médiabiztos beszámolási kötelezettséggel tartozik az elnök felé, az elnök hagyja jóvá 
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a médiabiztos ügyrendjét, a médiabiztos költségvetése a Hivatalon belül működik, az 
ügyek eredményéről a médiabiztos értesíti az elnököt „különös tekintettel a 
szolgáltatónak a magatartására és az együttműködési készségére, stb.), másrészt - és 
ez a fontosabb különbség - nem az állami szervek esetlegesen jogszerű, de 
visszásságot okozó működését vizsgálja, hanem a törvény szerint is jogszerűen 
működő médiaszolgáltatókat. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint 
az alapjog korlátozásának alkotmányosságához az szükséges, hogy a korlátozás 
megfeleljen az arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az 
ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyenek 
egymással. Ezt a követelményt 1/2007. (I. 18.) AB határozatában a Panaszbizottság 
létével összefüggésben a sajtószabadság tekintetében úgy értelmezte, hogy "a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményére vonatkozó előírás és a követelmény 
érvényesülése felett őrködő testület, a Panaszbizottság létrejötte a sajtószabadság 
jelentős korlátozását jelenti. Az Alkotmánybíróság ezért a továbbiakban azt vizsgálta, 
milyen jogalkotói cél érdekében korlátozza a kiegyensúlyozottságot vizsgáló 
Panaszbizottság eljárása a műsorszolgáltatók szerkesztési szabadságát”. A határozat 
akkor alkotmányosnak tekintette a Panaszbizottság létét és eljárását, a médiabiztos 
eljárása azonban alapvetően különbözik: jogszabálysértés esetén nem járhat el (a 
Panaszbizottság esetében a kiegyensúlyozottság törvényi követelmény volt), és a 
Panaszbizottságnak nem voltak hatósági jogkörei (az azokhoz kapcsolódó eljárási 
garanciák nélkül).

A médiabiztos tekintetében tehát a sajtószabadság korlátozása jelentősebb, a 
védeni kívánt érdek viszont jelentéktelenebb. Ráadásul épp olyan nyitott a 
médiabiztos hatásköre, amit az Alkotmánybíróság a Panaszbizottság ügyrendjére 
vonatkozó törvényi kitétel - azaz a törvényben kifejezetten meg nem határozott 
ügyekben való eljárás szabad meghatározása - esetében alkotmánysértőnek talált: 
“szükségtelenül, alkotmányosan indokolt cél nélkül korlátozza a sajtószabadsághoz 
való alapvető jogot”. A médiabiztos - amely a Médiatanács elnökének kinyújtott 
keze - alkalmas arra, hogy a jogszerűen eljáró médiaszolgáltatók esetében is 
nyomatékos hatósági jelenlétet mutasson, és ezzel közvetetten a 
véleménynyilvánítás leghétköznapibb értelemben vett szabadságát korlátozza.

4. A törvény 61. § c)-d) pontja kifejezett felhatalmazást ad a Médiatanács önkényes 
jogalkalmazására. Az Alkotmánybíróság 46/2007. (VI. 27.) AB határozatában a 
következő hiányosságokat állapította meg az akkor hatályos médiatörvényről: „A 
műsorszolgáltatási jogosultság pályáztatására vonatkozó törvényi szabályozás nem 
intézményesített átlátható pályázati rendszert. E hiányosság alkotmányellenes 
helyzetet eredményez, mert nem teszi lehetővé, hogy a műsorszolgáltatási 
jogosultságok elnyerésére átlátható döntéshozatali eljárás keretében kerüljön sor, 
ami kétséget ébreszthet a műsorszolgáltatók sajtószabadságnak megfelelő 
független működését illetően.” Ezek a megállapítások a törvény 61. § c) és d) pontja 
esetében hatványozottan érvényesek. Az alapelvekre és célokra tekintettel 
megszüntethető eljárás teljes rugalmasságot ad a Médiatanács számára. 
Szükségtelen bármilyen érdemi rendelkezés, ha az indokolásban 
megfellebbezhetetlenül állhat: sérti a törvény célját a pályázó nyertessé nyilvánítása. 
Bármilyen jogszerűtlen háttéralkura lehetőséget van, ha érdemben nem kell indokolni 
az érvényes pályázat elutasítását, márpedig a törvény alapelveire és céljára való 
hivatkozás teljesen parttalan. Kérem ezért a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy a 61. § 
c) és d) pontját semmisítse meg.
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5. Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy a Médiatörvény 9. § (8) bekezdését, 10. 
§ (6) bekezdés második mondatát, 11. § (2) bekezdését, 31. § (4) bekezdését és 183. 
§ (1) bekezdés a)-c) pontját semmisítse meg, mivel az azok által létrehozott
médiahatósági ajánlás jogintézménye ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésén 
alapuló jogállamiság követelményével, valamint az Alkotmány 2011. január 1-jétől 
hatályos 7/A. § (1) bekezdésével. Az ajánlás az 52/1991. (X. 22.) AB határozatban 
meghatározott, következetesen érvényesített azon elvvel ellentétes, miszerint a 
jogalkotási eljárás garanciális szabályainak mellőzésével kiadott kvázi normákkal való 
irányítás gyakorlata alkotmányellenes. A médiahatóság ajánlásai gyakorlatban 
általánosan kötelezőek lesznek, így azok jogszabályt pótolnának.

6. Az Médiatörvény 2011. január 1-jén, a kihirdetést követő érdemi felkészülési idő 
biztosítása nélkül lép hatályba, ami a törvény terjedelmére és ágazati jelentőségére 
tekintettel is szöges ellentétben áll az alkalmazáshoz szükséges kellő idő 
alkotmányossági követelményével, ezért ebben a tekintetben a törvény egésze 
ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével. A törvény valamennyi
rendelkezésének való megfelelés lényegesen hosszabb felkészülési időt igényelne, 
sőt, az alapvetően megváltozó szabályozási, hatósági felügyeleti környezet esetében 
arra is kellő felkészülési időt kellett volna biztosítani, hogy a médiaszolgáltatók 
tulajdonosi, szerkesztőségi viszonyaikat, eljárásaikat a törvénynek való 
eredményesebb megfelelés érdekében átalakíthassák. A legjobban órákban 
mérhető felkészülési idő a felkészülésre egyértelműen nem alkalmas. Ezen az sem 
változtat, hogy egyes tételesen megjelölt követelmények tekintetében a hatósági 
szankció alkalmazására a törvény mentességi időszakot állapít meg. Mindezek 
alapján kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy az Alkotmány 2. § (1) 
bekezdésében foglalt jogállamiság követelményének sérelmére tekintettel, 
hatálybalépésére visszamenőleges hatállyal semmisítse meg a Médiatörvényt.

7. Az Alkotmánybíróság 1/2007. (I. 18.) AB határozatában kimondta, hogy „[a] 
tájékoztatási monopóliumok létrejöttének megakadályozása alkotmányos cél.” E cél 
elérése érdekében a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 122-127. 
§-ai részletes kereszttulajdonlási kizárási szabályok alkalmazásával kívánta elérni, 
hogy tájékoztatási monopólium a tulajdonosi viszonyok hálójában se alakulhasson ki. 
A Médiatörvény ezzel szemben mindössze az analóg rádiókra vonatkozóan, illetve 
arra az esetre ír elő érdemi, de kizárólag a jövőre vonatkozó tulajdonszerzési 
korlátozást [68. § (1) bekezdés], ha valamely lineáris médiaszolgáltató 35-40%-os 
közönségaránnyal rendelkezik. Ez a rendelkezés nem elegendő a médiapiacon 
kialakuló olyan kereszttulajdonlások megelőzésére, amelyek – a különböző 
formátumú médiaszolgáltatók együttes hatásán keresztül – tájékoztatási mono-, de 
legalábbis oligopóliumokhoz vezetnek. Így különösen hiányzik az 1996. évi I. törvény 
125-126. §-aiban foglalt, a lineáris médiaszolgáltatók és az országos terjesztésű 
sajtótermékek közötti tulajdonlás kizárása. Kérem ezért a Tisztelt Alkotmánybíróságot, 
hogy állapítsa meg, hogy az Országgyűlés alkotmánysértő mulasztást vétett azzal, 
hogy nem szabályozta megfelelően a tájékoztatási monopólium kialakulását 
megakadályozandó a médiaszolgáltatókban való tulajdonszerzés és tulajdonlás 
feltételeit.

8. Kérem továbbá a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy az Smtv. hatályon kívül 
helyezett és e törvényben ismételten megállapított, korábbi, 2010. november 10-i 
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keltezésű indítványomban megsemmisíteni kért rendelkezéseket, az abban foglalt 
indokok alapján megsemmisíteni szíveskedjék.

Budapest, 2010. december 31.
Karácsony Gergely

országgyűlési képviselő


