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2004. évi ………..törvény 
 

a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt módosító 2002. évi XX. törvény 
jogharmonizációs célú módosításáról 

 
1. § A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I törvény jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 2002. évi XX. törvény 23.§ (5) bekezdésének helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
 

„(5) Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető 
törvény hatálybalépése napján az Rtv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„7. § (1) A televíziós műsorszolgáltató az évi teljes műsoridő több mint felét európai művek 
és több mint harmadát eredetileg magyar nyelven készített művek, vagy olyan műsorszámok 
bemutatására köteles fordítani,  amelyeknek alapjául a magyar irodalom, tudomány és 
művészet területéről származó egyedi alkotás szolgál.  
(2) A televíziós műsorszolgáltató évi teljes műsoridejének legalább tíz százalékát olyan 
európai művek, legalább hét százalékát olyan eredetileg magyar nyelven készített művek 
számára köteles fenntartani, amelyeket tőle független előállítóval készíttetett, vagy attól öt 
évnél nem régebben készült műként szerzett be. 
(3) Az Országos Rádió és Televízió Testület az (1)-(2) bekezdésben megállapított arányok 
fokozatos elérésének módját - a műsorszolgáltató tájékoztatási, oktatási, kulturális és 
szórakoztatási felelősségére tekintettel - állásfoglalásban határozza meg.  

(4) E § alkalmazásában 
a) műsorszolgáltató az országos és körzeti műsorszolgáltatást végző műsorszolgáltató, 

továbbá az a műsorszolgáltató, amely a hálózatba kapcsolódás eredményeként folytat 
országos műsorszolgáltatást; 

b) a teljes műsoridő megállapítása során a hírt vagy sportközvetítést, játékot, reklámot 
tartalmazó műsorszámok, illetve a képernyőszöveg-szolgáltatás részére biztosított műsoridőt 
figyelmen kívül kell hagyni; 

c) független előállítónak az olyan vállalkozás minősül, amelyben a műsorszolgáltatónak 
nincs közvetett vagy közvetlen tulajdoni részesedése, illetőleg a műsorszolgáltató 
vezetőjének, vezető állású alkalmazottjának, valamint ezek - a Ptk. 685. §-ának b) pontja 
szerinti - közeli hozzátartozóinak nincs munkavégzésre irányuló jogviszonya vagy tulajdoni 
érdekeltsége; 

d) eredetileg magyar nyelven készített az a mű, műsorszám, amely az alábbi kategóriák 
valamelyikébe tartozik: 

da) eredetileg teljes egészében magyar nyelven készült, 
db) eredetileg két nyelven készült, de időtartamának több mint fele eredeti magyar nyelvű, 
dc) eredetileg három vagy több nyelven készült, de időtartamát tekintve eredeti magyar 

nyelvű része hosszabb, mint bármelyik másik nyelven készült része, 
dd) eredetileg valamely magyarországi kisebbség nyelvén készült, ha tárgya az adott 

kisebbség életével, kultúrájával van összefüggésben, 
de) olyan zenei műsorszám, amely magyar nyelven kerül előadásra, vagy amely valamely 

magyarországi kisebbség nyelvén kerül előadásra, ha az az adott kisebbség kultúrájával van 
összefüggésben, 

df) olyan instrumentális zenei műsorszám, amely a magyar vagy valamely magyarországi 
kisebbségi kultúra részét képezi.”” 
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Záró rendelkezések 
 
2.§ (1) E törvény a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 
nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.  
 
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. 
törvény 115. § (4) bekezdése, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
184. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
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Általános indokolás 

 

Az Európai Bizottság a Magyarországgal folytatott csatlakozási tárgyalások során, az 
audiovizuális fejezet lezárásakor kifogásokat fogalmazott meg a magyar médiaszabályozással 
szemben. A kifogások a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XX. törvény (továbbiakban: Rttv.-
módosítás) 23.§ (5) bekezdésére vonatkoztak, amely az Rttv. csatlakozáskor hatályba lépő új 
7.§ (1)-(4) bekezdéseit állapítja majd meg. A törvényhely az országos és körzeti televíziós 
műsorszolgáltatók számára határoz meg sugárzási kötelezettséget az európai művek, 
eredetileg magyar nyelven gyártott művek, illetve a független gyártóval készíttetett, vagy attól 
öt évnél nem régebben beszerzett művek tekintetében. 
 
A Bizottság és a magyar fél között 2002. és 2003. folyamán több szinten és több alkalommal 
folyt tárgyalások alapján elkészült a médiatörvény vonatkozó szakaszának módosításáról 
szóló javaslat, mellyel Magyarország az uniós csatlakozás időpontjáig eleget tesz az 
audiovizuális területen még fennmaradt jogharmonizációs kötelezettségének, másrészt 
lehetőséget teremt arra, hogy a műsorszolgáltatók számára könnyebbé váljon az Európai 
Unióhoz történő csatlakozás által bevezetendő műsorszerkezeti és egyéb kvóták teljesítése. 
 

Részletes indokolás 

 
Az 1.§-hoz: 

 
1. Az eredetileg magyar nyelven gyártott mű fogalma mellett a törvényben továbbiakban 
szerepel egy kulturális elem is, így a műsorszolgáltató a magyar gyártásra vonatkozó kvótákat 
nem kizárólag a magyar nyelv alkalmazásával, hanem olyan műsorszámok vetítésével is 
teljesítheti, amelynek alapjául a magyar irodalom, tudomány, művészet területéről származó 
egyedi alkotás szolgál. 
 
A médiatörvény jogharmonizációs célú módosításakor a jogalkotó kihasználta a határok 
nélküli televíziózásról szóló 97/36/EK Irányelvvel módosított 89/552/EGK Irányelv által 
nyújtott lehetőséget, miszerint a tagállamok a joghatóságuk alá tartozó műsorszolgáltatók 
tekintetében szigorúbb szabályokat is bevezethetnek nyelvi-kulturális céljaik védelmében. 
Tekintettel arra, hogy Magyarország a korlátozott nyelvi területű országok közé tartozik, élt 
ezzel a lehetőséggel és az európai követelményeken túl, nyelvi alapú kvótarendszer 
bevezetése mellett döntött. Mindemellett az előterjesztők álláspontja szerint nincs akadálya a 
kulturális elem bevezetésének, hiszen ez által a nyelvpolitikai célok nem sérülnek. A magyar 
kultúra megismeréséhez és terjesztéséhez szolgálhatna segítségül az, ha a műsorszolgáltatók 
olyan műsorszámok sugárzásával is teljesíthetnék kötelezettségeiket, melynek alapjául a 
magyar kultúra egy-egy kiemelkedő irodalmi vagy művészeti alkotása, tudományos vívmánya 
szolgálna. 
 
2. Az Rttv-módosítás szerinti 7.§ (1) bekezdésében nem változik az az egyharmados 
arány, melyet a műsorszolgáltató az évi teljes műsoridőből eredetileg magyar nyelven 
gyártott, vagy olyan műsorszámok bemutatására köteles fordítani, amelyeknek alapjául a 
magyar irodalom, tudomány és művészet területéről származó egyedi alkotás szolgál. 
 
Az Európai Unióban jelenleg nyolc államban léteznek nyelvi kvóták: 
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Belgium francia közösségi részében a műsorszolgáltatók évi teljes műsoridejük 
egyharmadában, Franciaországban 40%-ban, Görögországban 25%-ban, Hollandiában a 
közszolgálati műsorszolgáltatók 50%-ban, a kereskedelmi műsorszolgáltatók 40%-ban, 
Portugáliában és Spanyolországban 50%-ban kötelesek nemzeti nyelven készült produkciókat 
adni. Nagy-Britanniában államonként eltérő ez az arány. 
 
A magyar szabályok által megkövetelt egyharmados magyar nyelvi kvóta tehát a többi 
tagállam által követelményeihez képest nem túlzó. Az előterjesztők azért sem látják 
indokoltnak az egyharmados arány leszállítását, mert a tisztán nyelvi feltétel mellé bekerül az 
említett kulturális elem is.  
 
3. Az Rttv-módosítás szerinti 7. § (3) bekezdés az ORTT feladatává tette a 7.§ (1)-(2) 
bekezdésben megállapított kvóták fokozatos bevezetéséről szóló állásfoglalás elkészítését, 
illetve kikerült a műsorszolgáltató bizonyítási kötelezettségét megállapító fordulat. 
 
Az módosítás szerint az (1) és (2) bekezdésben szereplő kvóták fokozatos bevezetésére és az 
azok alóli kivételek meghatározására vonatkozó állásfoglalás elkészítése az ORTT-nek immár 
törvényi kötelezettsége. 
A bekezdés második fordulata, amely műsorszolgáltató bizonyítási kötelezettségére 
vonatkozik, azért került elhagyásra, mert törvénybeli szabályozása teljességgel felesleges. 
Ennek indoka, hogy amennyiben a műsorszolgáltató nem teljesíti a törvényi kötelezettségét, 
az ORTT államigazgatási eljárás keretein belül alkalmaz vele szemben szankciót, amelynek 
bírósági felülvizsgálatát kérheti a műsorszolgáltató. A felülvizsgálati eljárás során lehetősége 
van a műsorszolgáltatónak annak bebizonyítására, hogy magatartása jogszerű volt. 
Mindemellett, hogy a magyar jogrend lehetőséget ad a műsorszolgáltatónak a kimentésre, az 
ORTT döntései meghozatala során – főkén ilyen típusú kötelezettségek esetén – figyelembe 
szokta venni a műsorszolgáltató álláspontját. 
 
4. Az Rttv-módosítás szerinti 7. § (4) bekezdésének egésze kikerül a törvényből. 
 
A 7. § (4) bekezdés hatályon kívül helyezésének indoka egyrészt az, hogy a 
műsorszolgáltatók számára más országok műsorszolgáltatóihoz képest többletkövetelményt 
jelentene egy további forrás alapú teljesítés. Másrészt a Bizottság jelezte, hogy e rendelkezés 
nem veszi figyelembe azt a körülményt, hogy a független előállító – mint már említésre került 
– lehet európai vállalkozás is, nem kizárólag magyar. 
 
A műsorszolgáltató az európai művekkel kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tehet 
eredetileg magyar nyelven gyártott művekkel és olyan művekkel is, melyek alapjául a magyar 
irodalom, tudomány, művészet területéről származó egyedi alkotás szolgál. Mindezen túl a 
törvényhely jelenlegi megszövegezése azt is lehetővé teszi, hogy – tekintettel arra, hogy a 
jelenleg hatályos (4) bekezdés szövege az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem műsoridő, 
hanem a műsorszolgáltató anyagi erőforrásain alapuló kvótát állapít meg, illetve e 
bekezdésben nem szerepel az európai kitétel – a műsorszolgáltatók e kötelezettségüket akár 
Európán kívüli független előállítókkal készíttetett művekkel teljesítsék. 
 
5. Az Rttv. módosítás szerinti 7.§ (5) bekezdés c) pontja kikerül a törvényből. 
 
Ennek indoka az, hogy a „műsorkészítésre rendelkezésre álló forrás” fogalma kikerült a 
törvényből. 
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A 2.§-hoz: 
 
Az Rttv. 115. § (4) bekezdés hatályon kívül helyezésének indoka, hogy a 2002/77/EK 
Irányelvnek az elektronikus hírközlő hálózatokra és elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
vonatkozó kizárólagos és különleges jogokra vonatkozó 2. cikkébe ütközik a vételkörzet-
korlátozással kapcsolatos minden rendelkezés. A 2. cikk (2) bekezdése szerint a tagállamok 
kötelesek mindent megtenni annak biztosítására, hogy minden vállalkozás jogosult legyen 
elektronikus és hírközlési szolgáltatások nyújtására, illetve ilyen hálózatok létesítésére, 
bővítésére és szolgáltatására. A (3) bekezdés kimondja, hogy semmilyen korlátozás nem 
tartható fenn elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtását illetően, akár a szolgáltató által 
létesített elektronikus hálózaton, akár harmadik személy által rendelkezésre bocsátott 
infrastruktúrán keresztül, vagy hálózatok, egyéb létesítmények vagy telephelyek közös 
használata útján. 
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