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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  médiaszolgáltatásokról  és  a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról” címmel a mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2019. évi ..... törvény 

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
módosításáról

1. §

A médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Mttv.) 27. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Nem részesülhet támogatásban költségvetési szervtől, költségvetési szerv tulajdonában lévő
vagy általa alapított, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti gazdálkodó
szervezettől, vagy olyan gazdálkodó szervezettől, amelyben költségvetési szerv tulajdonában lévő
gazdálkodó  szervezet  10  %-ot  meghaladó  tulajdonosi  részesedésével  rendelkezik  az  olyan
médiaszolgáltató, amelyet vagy amely által fenntartott szerkesztőséget bíróság a támogatás tervezett
folyósítását megelőző egy naptári éven belül legalább négy alkalommal sajtóhelyreigazítási perben
jogerősen helyreigazítás közlésére kötelezte.

(8) Az a médiaszolgáltató, amely a (7) bekezdésben foglaltak megsértésével fogad el támogatást, a
támogatás  összegének  kétszeresét  köteles  a  Médiaszolgáltatás-támogató  és  Vagyonkezelő  Alap
részére bírságként befizetni.

(9) A támogatás jogosulatlan voltának megállapítására és a (8) bekezdés szerinti bírság kiszabására
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) jogosult a IV. fejezetben foglalt
eljárás szerint.”

2. §

A Mttv.  41.  §  (6)  bekezdésében  a  "Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság  (a  továbbiakban:
Hatóság)" szöveg helyébe a "Hatóság" szöveg lép.

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az elmúlt években a magyar közéletet ellepték az úgynevezett álhírek. A jelenség önmagában is
káros,  ami  hatványozottan  igaz  azokra  az  esetekre,  amikor  az  álhír  bírósági  döntés  által  is
alátámasztott  módon  költségvetési  szerv  által  közvetlenül  vagy közvetett  módon  támogatott
sajtótermékben jelenik meg. Rendkívüli mértékben rontja az állam, illetve az állam teljes vagy
résztulajdonában álló gazdálkodó szervezet megítélését, amennyiben az olyan sajtótermékeket
támogat, illetve olyan sajtótermékekben hirdet, amelyek rendszeresen hazudnak.

Fentiekre  tekintettel  alapvető  közérdek,  hogy  azok  a  sajtótermékek,  médiaszolgáltatók,
amelyeket  a  bíróság  évente  legalább  négy  alkalommal  jogerősen  elmarasztal  valótlan  tényt
állítása, híresztelése, illetve valós tényt hamis színben való feltüntetése miatt, ne részesüljenek
semmilyen módon állami, költségvetési támogatásban.

A törvényjavaslattal a cél egyértelmű: megóvni az állam hitelességét, megóvni a költségvetést az
álhíreket  előállító  és  közlő  sajtótermékek,  médiaszolgáltatók  támogatásától,  de  elsősorban
megvédeni az állampolgárokat a hamis hírektől.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat célja, hogy az olyan sajtóorgánumok, amelyek közvetlenül vagy közvetetten állami
támogatást  kapnak,  de  nem tartják  be  a  hiteles  tájékoztatás  alapelveit,  bírságként  kötelesek
kifizetni a támogatási összeg kétszeresét.

2. § 

Jogtechnikai rendelkezés.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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