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HARMADIK RÉSZ 

A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁS 

I. Fejezet 

A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁS ALAPVETŐ ELVEI ÉS CÉLJAI 

A közszolgálati médiaszolgáltatás alapvető elvei 

82. § A közszolgálati médiaszolgáltatás 

a) az államtól és a gazdasági szereplőktől függetlenül működik, a közszolgálati 

médiaszolgáltató vezetői és a tevékenységében részt vevők - a jogszabályok nyújtotta keretek 

között - szakmai autonómiát élveznek, 

b) rendszere biztosítja az elszámoltathatóságot és a társadalmi felügyelet megvalósulását, 

c) működésének biztosítása elsősorban a Magyar Köztársaságban élők közös 

áldozatvállalásával, állami finanszírozás mellett történik, 

d) tevékenysége nem irányulhat elsősorban nyereségszerzésre. 

A közszolgálati médiaszolgáltatás céljai 

83. § (1) A közszolgálati médiaszolgáltatás célja: 

a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető 

legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván 

szólni, 

b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, 

gazdagítása, 

c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, 

valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása, 

d) az alkotmányos jogoknak, az alkotmányos rend alapértékeinek és a demokratikus 

társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása, 

e) nemzeti és etnikai kisebbségek, vallási közösségek valamint egyéb közösségek médiával 

szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzeti és etnikai 

kisebbségek anyanyelvének ápolása, 

f) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében 

súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a fogyatékkal élőknek a 

médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése, 

g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és 



anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk 

lehetővé tétele, 

h) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit gazdagító 

műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító 

műsorszámok közzététele, 

i) oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, az új tudományos eredmények bemutatása, 

j) az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a 

közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése, 

k) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, 

kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása, 

l) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzeti és etnikai 

kisebbségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára, 

m) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, valamint 

tájékoztatás, 

n) az egyes eltérő vélemények ütköztetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták 

lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való 

hozzájárulás, 

o) sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok közzététele, 

színvonalas szórakoztatás, nagy érdeklődést kiváltó műsorszámok bemutatása, 

p) a műsorfolyam minden elemében minőségi műsorkészítés megvalósulása, a médiapiaci 

versenyben való ésszerű és indokolt részvétel. 

(2) A közszolgálati médiaszolgáltatás törekszik: 

a) a médiaszakmai innovációra, a szakmai színvonal folyamatos emelésére, a magas etikai 

mérce alkalmazására a médiaszolgáltatásban, 

b) az új technológiák és műsorterjesztési módok bátor alkalmazására, kiemelt szerep 

vállalására az új digitális és internetes médiaszolgáltatások feltérképezésében és közérdeket 

szolgáló kihasználásában, 

c) a tudatos médiahasználathoz szükséges ismeretek és képességek megszerzésének 

elősegítésére és fejlesztésére műsorszámainak segítségével, illetve a médiaszolgáltatáson 

kívüli egyéb tevékenységek által, 

d) a magyar filmművészet támogatására és az új magyar filmalkotások bemutatására, 

e) a közérdek szolgálatára a médiaszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységek által, mint 

például a könyvkiadás vagy a színházi eseményekben való tevékeny részvétel. 

(3) A közszolgálati médiaszolgáltató részt vesz a tevékenysége során birtokába került 

kulturális értékek és történelmi jelentőségű dokumentumok tartós megőrzésében, 

archívumban való elhelyezésében, szakszerű összegyűjtésében, gondozásában. 
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III. Fejezet 

A KÖZSZOLGÁLATI KÓDEX ÉS A KÖZSZOLGÁLATI TESTÜLET 

A Közszolgálati Kódex 

95. § (1) A Közszolgálati Kódex (a továbbiakban: Kódex) - e törvénnyel összhangban - 



tartalmazza a közszolgálati médiaszolgáltatásra vonatkozó alapvető elveket és az e 

törvényben meghatározott közszolgálati célok pontosítását. A Kódexnek általános, és az 

egyes közszolgálati médiaszolgáltatókra külön-külön vonatkozó tartalma is lehet. A Kódex 

alapvető rendeltetése, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatók számára iránymutatást adjon a 

törvény keretei között a közszolgálati médiaszolgáltatás megfelelő működési elveire 

vonatkozóan. 

(2) A Kódexet első ízben a Médiatanács fogadja el, a Kuratórium egyetértése mellett és a 

közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóinak véleményét figyelembe véve. 

(3) A Közszolgálati Testület - a (2) bekezdés szerinti első elfogadást követően - a 

Kuratórium egyetértése mellett módosíthatja a Kódexet. A módosítást a Közszolgálati 

Testületen kívül a Kuratórium és a közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatója 

kezdeményezheti. 

(4) A Kódex megalkotásához és módosításához a Médiatanács mellett működő 

Médiatudományi Intézet szakmai támogatást nyújt. 

(5) A Kódex szabályainak érvényesülését a Közszolgálati Testület felügyeli. 

96. § A Kódexben egyebek mellett szabályozni lehet: 

a) a közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljai elérésének eszközeit, módját, 

b) a pártoktól, politikai szervezetektől való függetlenség alapvető elveit, 

c) a hírek, időszerű politikai műsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és 

kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek 

sokféleségének bemutatására vonatkozó elveket, 

d) az anyanyelvi kultúra ápolásának szempontjait, 

e) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatása rendjének 

elveit, 

f) a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínűség bemutatásának elveit, 

g) a kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok ellátásának elveit, 

h) a kereskedelmi közlemények közzétételére, a reklámtevékenységre, a műsorszámok 

támogatására vonatkozó etikai normák elveit, 

i) a közérdekű közlemények közzétételének elveit, 

j) a közszolgálati médiaszolgáltatónál alkalmazott műsorkészítők önállóságának és 

felelősségének mértékére és biztosítékaira, a műsorkészítés és a műsorszerkesztés elveinek 

meghatározásában való részvételük biztosítékaira vonatkozó elveket, 

k) a magyar nemzet határon túl élő tagjai megfelelő tájékoztatásának, illetve a róluk való 

megfelelő tájékoztatás elveit, 

l) a munkatársakra vonatkozó - e törvényen túli - alapvető etikai szabályok kialakításának 

elveit, különös tekintettel a hír- és politikai tájékoztató műsorszámokban foglalkoztatottakra. 

A Közszolgálati Testület 

97. § (1) A Közszolgálati Testület tizennégy tagú, elnökét soraiból tagjai választják, 

döntéseit, ha e törvény másként nem rendelkezik, egyszerű többséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

(2) A Közszolgálati Testület tagjait az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott 

jelölő szervezetek delegálják három évre, a mellékletben meghatározott módon. A tagok 

többször is delegálhatók. Nem akadálya a Közszolgálati Testület működésének, ha 

valamelyik szervezet nem él delegálási jogával. 

(3) A Közszolgálati Testület tagjait legalább harminc nappal a korábbi tagok 

mandátumának lejártát megelőzően delegálni kell. 

(4) A Közszolgálati Testület titkársági feladatait a Közalapítvány irodája látja el. 

(5) A Közszolgálati Testület elnökét az államtitkári illetmény negyven százalékának, tagját 



az államtitkári illetmény huszonöt százalékának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg. Az 

elnök és a tagok ezen felül utazási költségeik megtérítésére tarthatnak igényt. 

(6) A Közszolgálati Testület a társadalmi felügyeletet biztosítja a közszolgálati 

médiaszolgáltatók felett. 

(7) A Közszolgálati Testület a közszolgálatiság érvényesülését folyamatosan figyelemmel 

kíséri, és a (8)-(13) bekezdés szerint ellenőrzést gyakorol a közszolgálati médiaszolgáltatók 

felett e törvényben foglaltak végrehajtása vonatkozásában. 

(8) A közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatói évente egyszer, a mindenkori naptári 

évet követően, a következő év február 28-ig beszámolót készítenek arról, hogy - saját 

értékelésük szerint - az általuk vezetett médiaszolgáltató eleget tett-e e törvényben 

megfogalmazott, a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaira és alapvető elveire vonatkozó 

elvárásoknak. 

(9) A Közszolgálati Testület megvitatja a beszámolót, és annak elfogadásáról egyszerű 

többséggel dönt. 

(10) Ha a Közszolgálati Testület - a vezérigazgató a Testület előtti személyes 

meghallgatása után - nem fogadja el a beszámolót, akkor mérlegelheti a vezérigazgató 

munkaviszonyának megszüntetéséről szóló javaslat előterjesztését a Kuratóriumnak. E 

javaslat elfogadásához a Közszolgálati Testület tagjainak kétharmados többsége szükséges. 

(11) A Kuratórium köteles nyolc napon belül napirendjére tűzni és megvitatni a 

vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó javaslatot. A Kuratórium 

ülésére meg kell hívni a vezérigazgatót és a Közszolgálati Testület elnökét. 

(12) A Kuratórium a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó javaslatról a jelenlevő 

tagok egyszerű többségével határoz. A határozatot indokolni kell. 

(13) Ha a javaslat ellenére a Kuratórium nem szünteti meg a vezérigazgató 

munkaviszonyát, akkor ezt követően a vezérigazgató újbóli meghallgatását a Közszolgálati 

Testület három hónap múlva köteles napirendjére tűzni. 

(14) Ha a vezérigazgató munkaviszonya azért szűnt meg, mert a közszolgálati célok és 

elvek érvényesülését nem biztosította, akkor tíz évig nem jelölhető újra közszolgálati 

médiaszolgáltató vezérigazgatói megbízatására. 

 

 

(…) 

 

 

1. számú melléklet 

A Közszolgálati Testületbe az alábbi Jelölő Szervezetek delegálhatnak tagot az 

alábbiakban meghatározottak szerint: 

1. Jelölő Szervezetek: 

a) Magyar Tudományos Akadémia 

b) Magyar Katolikus Egyház 

c) Magyarországi Református Egyház 

d) Magyarországi Evangélikus Egyház 

e) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 

f) Magyar Olimpiai Bizottság 

g) Magyar Rektori Konferencia 

h) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 



i) a Magyar Köztársaság települési önkormányzatainak szövetségei, illetve szervezetei 

j) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai 

k) a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban bejegyzett, száz főnél nagyobb 

taglétszámú magyar kulturális szervezetek 

l) a családok érdekeit védő és képviselő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési 

törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetek, amelyek alapszabályából a 

működési kör országos jellege megállapítható 

m) a fogyatékkal élő személyek Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény 

hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetei, amelyek alapszabályából a működési kör 

országos jellege megállapítható 

n) az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző- és az 

iparművészet területén működő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény 

hatálya alá tartozó szakmai szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör 

országos jellege megállapítható, és amelyek tagsága elsősorban a felsorolt területeken 

tevékenységet folytató személyekből vagy szervezetekből áll. 

2. Az a)-h) pontban meghatározott szervezetek egy-egy főt delegálhatnak. 

3. Az i)-n) pontban meghatározott szervezetek abban az esetben vehetnek részt a 

delegálásban, ha a jelölés előtt legkésőbb harminc nappal nyilvántartásba vetették 

magukat a Hivatalnál. A Hivatal a nyilvántartásba vételről hatósági határozatban dönt, 

amely döntéssel szemben fellebbezésre nincsen mód, annak felülvizsgálatát bíróság előtt 

lehet kérni. 

4. Az i)-n) pontban meghatározott szervezetek egy-egy főt delegálhatnak oly módon, 

hogy az egyazon pont alatt megjelölt szervezetek összesen egy főt delegálhatnak. Az 

egyazon pont alatt megjelölt és regisztrált szervezetek egymással megállapodhatnak a 

delegált személyt illetően. Amennyiben ilyen megállapodás nem születik, a Hivatal 

sorsolással dönti el, hogy melyik szervezet jelöltje delegálható. 
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