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A kereskedelmi televíziózás bevezetésével szem-
ben, amire a nyugat-európai államok többségében 
nagyrészt alkotmánybírósági ösztönzésre került sor, 
a digitális átállást elsôsorban nem alkotmányos meg-
fontolások vezérlik. Az átálláshoz kapcsolódó – vélt 
vagy valós – gazdasági elônyök, az Európai Unió ré-
szérôl érzékelhetô nyomás, illetve a nemzetközi 
frekvenciagazdálkodási kötelezettségek, úgy tûnik, 
önmagukban is elégséges ösztönzôi a digitális mé-
diarendszer kialakulásának.1 Az alapjogi konfliktu-
sok hiánya indokolható azzal is, hogy a médiasza-
badság értelmezési-dogmatikai alapjait megterem-
tô, alapvetôen az 1980-as években elfogadott alkot-
mánybírósági döntések – annak ellenére, hogy tel-
jesen más mûszaki és gazdasági környezetben szü-
lettek – a digitális médiarendszer kialakításához is 
alkalmas keretet biztosítanak. A médiaszabályozás-
ról folyó diskurzus középpontjában továbbra is olyan 
„régi kérdések” állnak, mint a pluralizmus biztosítá-
sa és a hozzáférés problémája, a közszolgálatiság al-
kotmányos helyzete, a reklámszabályozás liberalizá-
lása, vagy éppen a gyermekvédelem hatékony esz-
közeinek kialakítása.

A digitalizáció, valamint az erre épülô további 
mûszaki és gazdasági folyamatok – a konvergencia – 
ugyanakkor koncepcionális fordulat nélkül is jelen-
tôsen befolyásolják az alkotmányos médiaszabályo-
zás egészét, a médiarendszer mûködésére vonatkozó 
állami beavatkozás terjedelmét. A szabályozási keret 
alkotmányosságát különösen az elérhetô szolgáltatá-
sok számának megsokszorozódása, valamint az inter-
aktivitás lehetôségének erôsödése érinti. A jogalkotó 
feladata elsôsorban az, hogy a „régi kérdésekre” új, 
a digitális környezethez igazodó, arányos válaszokat 
találjon. E tanulmány európai példák alapján vizsgál-
ja a médiarendszer kialakításával kapcsolatos szabá-
lyozási feladatokat és lehetôségeket. Kísérletet tesz 
bizonyos szabályozási kérdéseknek a médiaszabad-
ság egységes értelmezési keretében való elhelyezé-
sére, valamint a kapcsolódó, sok esetben az európai 
közösségi jog által meghatározott szabályozási elvek-
nek és megoldásoknak a médiaszabadság szempont-
jából történô értékelésére. Ez helyenként magának 

az értelmezési keretnek az újragondolásához vezet. 
Nem vállalkozik viszont a tanulmány a digitális át-
állást szabályozó hazai törvény alkotmányos elemzé-
sére.

Digitá lis átá llás, ana lóg 
m éDi asza ba Dság

Digitalizáció és médiapiaci liberalizáció

A digitalizáció felgyorsította és még inkább érzékel-
hetôvé tette azt a – médiapiaci liberalizációként le-
írható – folyamatot, amely már jóval korábban, gya-
korlatilag a kábeles és mûholdas mûsorterjesztés 
széles körû elterjedésével megindult. Alkotmányos 
szempontból talán a legnagyobb jelentôségû a folya-
mat elsô állomása volt: az állami médiamonopólium 
megszûnése és a magán – kereskedelmi és civil – 
mûsorszolgáltatók piacra lépése. Ezt a nyugat-euró-
pai államok nagy részében alkotmánybírósági hatá-
rozatok kényszerítették ki, melyek egyúttal meg is 
teremtették a kereskedelmi mûsorszolgáltatás mû-
ködésének kereteit.2 Az 1990-es években – elsôsor-
ban a kábeles és mûholdas technológiák fejlôdésé-
vel – kialakult az a sokcsatornás mûsorszolgáltatási 
modell, amelyben a tényleges médiapiaci verseny, 
a közönség egyre nagyobb részének egyre nagyobb 
választási lehetôsége tovább szûkítette az államnak 
(a jogalkotónak és a szabályozó hatóságnak) a mé-
diarendszer alakítására vonatkozó képességét és al-
kotmányos mozgásterét. A digitalizáció alapvetôen 
ezt a sokcsatornás mûsorszolgáltatási modellt fej-
leszti tovább, és ennek eredményeként a „sok csa-
tornából” „még több csatorna” lesz. Az interaktív 
digitális tartalmak hosszabb távon akár jelentôsen 
módosíthatják a közönség médiafogyasztási szoká-
sait, de a digitális átállás „a televíziós iparág szerke-
zetén és tulajdoni viszonyain valószínûleg semmit 
nem változtat”.3 Az Európai Unió Bizottsága 2003-
ban a közösségi televíziós irányelv felülvizsgálatá-
ról szóló konzultációban ezt úgy foglalta össze, hogy 
„az audiovizuális ágazat legfontosabb jellemzôi (vál-
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lalkozási modellek, terjesztési hálózatok, fogyasztói 
magatartás, szórakoztató elektronika stb.) az elmúlt 
idôszakban messzemenôen változatlanok maradtak, 
miután az 1990-es években mélyreható változások-
nak voltak kitéve”.4 A digitális átállás még az átfo-
gó médiaszabályozási reformot végrehajtó országok-
ban sem kérdôjelezte meg a médiarendszer alapve-
tô (duális) szerkezetét.

A médiapiaci liberalizáció eredményeképpen az 
1990-es évekre az angolszász szabályozás különösen, 
de általában a médiarendszer kialakítását érintô eu-
rópai szabályozás is engedékenyebbé vált. Ez az en-
gedékenység, amely részben a hazai médiaszabályo-
zásban is tetten érhetô, nemcsak a kábeles és mûhol-
das mûsorterjesztés útján nyújtott tartalomszolgálta-
tások piacra lépési feltételeinek meghatározásában, 
hanem a médiakoncentrációt korlátozó szabályozás 
átalakulásában vagy éppen a földfelszíni mûsorszol-
gáltatási engedélyek átruházásának lehetôvé tételé-
ben, illetve az engedély meghosszabbításának eny-
hülô feltételeiben is megjelenik.5 szabályozói oldal-
ról tehát a liberalizáció a piaci szabályozók térnye-
rését és az állami beavatkozás visszavonulását jelen-
tette. Ez azonban sehol nem járt teljes dereguláció-
val; a médiapiac mûködése továbbra is az általános 
gazdasági szabályozásnál szigorúbb elôírásokhoz van 
kötve.

A digitális átállás ráadásul éppen a szabályozói be-
avatkozásnak adott új lendületet, átmenetileg meg-
törve a szabályozás visszavonulását. A Hernan Gal-
perin által „digitális televíziós paradoxonnak” neve-
zett jelenség6 azt mutatja, hogy a digitális átállás nem 
kizárólag a piaci erôk által vezérelt, hanem az állam 
által szabályozott folyamat. Világszerte kormányza-
ti stratégiák határozzák meg az átállás menetrendjét, 
az állam támogatási eszközökkel is ösztönzi a mû-
sorszolgáltatókat, illetve a fogyasztókat a szükséges 
beruházások megtételére, és ma a digitális átállás 
szükségességét már senki sem vitatja. A tartalom-
szolgáltatások növekvô választéka és javuló minôsé-
ge, az interaktív – kereskedelmi vagy akár közigaz-
gatási – szolgáltatások elterjedése, illetve a hatéko-
nyabb frekvenciagazdálkodás a digitális átállást egy-
értelmûen a közérdeket szolgáló folyamatként tün-
teti fel. A szabályozó beavatkozását a közérdek lehe-
tô leghatékonyabb érvényesítésének szándéka mel-
lett az átállásban rejlô gazdasági lehetôségek kihasz-
nálása motiválja.7 Az állam szerepvállalása a földfel-
színi mûsorszórás digitalizálásában – részben a frek-
venciagazdálkodási feladatok, részben a piaci sze-
replôk nagy részét jellemzô érdektelenség vagy ép-
pen ellenérdekeltség miatt – valóban elkerülhetet-
len. Az Európai Unió Bizottsága az átlátható, igazol-
ható és arányos, továbbá diszkriminációmentes álla-

mi beavatkozást abban az esetben látja indokolható-
nak, ha a gazdasági érdekek nem állnak összhangban 
a közérdekkel.8

Ahogyan azt az Egyesült Királyság példája mutat-
ja, a már mûködô digitális médiarendszerben az ága-
zati médiaszabályozás egyre engedékenyebbé válik, 
azonban a jogalkotó a médiarendszer kialakítását to-
vábbra is csak annyiban bízhatja az „erôk szabad já-
tékára”,9 amennyiben ezzel nem veszélyezteti az al-
kotmányos médiaszabályozási célok elérését. A sza-
bályozás enyhülése nem jelenti a szabad kommuni-
kációval szemben védelmet élvezô értékek és érde-
kek magukra hagyását: „a digitális forradalom nem 
kérdôjelezi meg az audiovizuális politikának azt a 
feladatát, hogy a közérdeket meghatározza és szük-
ség esetén szabályozással megóvja.”10 A digitális mé-
dia az egyéni és közösségi érdekek védelmét szol-
gáló szabályozási eszközökkel és módszerekkel kap-
csolatban is jelentôs – többek között az önszabályo-
zás szerepét felértékelô, a médiumfüggetlen, hori-
zontális megoldásokat elônyben részesítô – változá-
sokat indított, amelyekkel e tanulmány nem foglal-
kozik.11

Alkotmányos médiaszabályozás

széles körben elfogadott az a nézet, amely szerint 
a rádiózás és televíziózás részletes szabályozásának 
oka a frekvenciaszûkösség, és ez a szûkösség a digi-
tális átállás következtében megszûnik. A frekvencia-
szûkösség a médiaszabályozásnak azonban nem in-
doka, hanem a szabályozás terjedelmét befolyásoló 
tényezô.12 Ráadásul a távközlési szektor egyre növek-
vô frekvenciaigényeit figyelembe véve a frekvencia-
szûkösség is legfeljebb enyhül, és csökken a szabá-
lyozást befolyásoló jelentôsége. A szabályozás indo-
ka sokkal inkább a jogalkotónak az az alkotmányos 
kötelezettsége, hogy a médiarendszer mûködésének 
olyan kereteit alakítsa ki, amelyek garantálják a vé-
lemények és a tartalomkínálat sokszínûségének ér-
vényesülését, a társadalomban jelen lévô álláspontok 
lehetô legszélesebb körének megjelenését. A sok-
színûség elengedhetetlen feltétele a megalapozott 
egyéni véleményalkotásnak és egyéni véleménynyil-
vánításnak, egyúttal „a progresszív társadalmi válto-
zás normális folyamatainak”;13 a médiaszabadság a 
véleményszabadság érvényesülését „szolgáló” funk-
ciót tölt be.14 A alkotmányos médiaszabályozás – ami 
alapvetôen a véleményszabadság instrumentális ér-
telmezéséhez15 kötôdik – a jogalkotót plurális média-
rendszer kialakítására kötelezi, amely a nyilvánosság 
tagjai számára saját véleményük kialakítása során ga-
rantálja a vélemények és értékek közötti választás le-
hetôségét.
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Annak ellenére, hogy a pluralizmus követelménye 
az 1980-as években jelent meg az alkotmánybírósá-
gok gyakorlatában, ma is az európai médiaszabályo-
zás általánosan követett célja. A plurális médiarend-
szer a német Alkotmánybíróság sze-
rint a szabad és átfogó vélemény-
alkotás alapfeltétele, ami olyan – 
anyagi jogi, szervezeti és eljárá-
si szabályokon alapuló – rendszer 
aktív alakítását teszi szükségessé, 
amely biztosítja, hogy a vélemé-
nyek sokszínûsége a mûsorszolgál-
tatásban a lehetô legnagyobb mér-
tékben legyen jelen.16 A francia Al-
kotmánybíróság (Conseil constitu-
tionnel) „a szociokulturális áramlatok pluralisztikus 
karakterének védelmét” kifejezetten az audiovizu-
ális szabadsággal konkuráló alkotmányos értékként 
határozta meg.17 A pluralizmus elvének biztosítása az 
olasz Alkotmánybíróság (Corte Costituzionale) gya-
korlatában is lényeges elem. A testület a mûsorszol-
gáltatásnak a nyilvánosság alakításában betöltött ki-
emelkedô szerepét hangsúlyozza. Ebbôl következô-
en azt emeli ki, meg kell akadályozni, hogy bármely 
csoport a média mûködésére túlzott befolyást gya-
korolhasson.18 A sokszínûséget a hatályos angol kom-
munikációs törvényt elôkészítô dokumentum,19 illet-
ve maga a Communications Act 2003 is a szabályozás 
alapelveként határozza meg.20

Az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában 
a pluralizmus biztosításának kérdése az Emberi jo-
gok európai egyezményének a véleményszabadság-
ra vonatkozó 10. cikke engedélyezési klauzulájának 
értelmezése során jelent meg. Az Informationsvere-
in lentia határozatban a bíróság megállapította, hogy 
a média demokratikus funkcióinak biztosítéka a plu-
ralizmus elvén alapuló mûködés, és e mûködés vég-
sô garanciája maga az állam.21 Az adott államban ki-
alakított engedélyezési rendszer akkor van összhang-
ban az egyezmény 10. cikkével, ha képes hozzájárul-
ni a mûsorok minôségéhez és kiegyensúlyozottságá-
hoz.22 Az Európai Unió alapjogi kartája a vélemény-
szabadságra vonatkozó 11. cikkében kifejezetten ne-
vesíti is a pluralizmust mint a média szabadságával 
egyenrangú, tiszteletben tartandó értéket.

A pluralizmus követelménye nem nyújt általá-
nos felhatalmazást a jogalkotó számára a médiarend-
szer mûködésébe való beavatkozáshoz. Olyan sza-
bályozási célról van szó, amelynek teljesítése a mé-
diarendszer, illetve az adott tömegtájékoztatási esz-
köz mindenkori jellemzôi alapján a szabályozás rend-
szeres felülvizsgálatát teszi szükségessé: „a média-
rendszer kialakítására vonatkozó konkrét kötele-
zettség a mûködôképesség mindenkori veszélyez-

tetésétôl függ.”23 A plurális médiarendszer kialakítá-
sa tehát egyúttal korlátozza is a média mûködésé-
be való szabályozói beavatkozást. állami beavatko-
zásra csak annyiban van szükség, amennyiben anél-

kül nem jönne létre a plurális mé-
diarendszer, illetve – a magyar Al-
kotmánybíróság gyakorlata alap-
ján – a demokratikus közvélemény. 
Az pedig, hogy a sajtószabadság er-
re mennyiben képes, alapvetôen a 
mindenkori tömegkommunikációs 
médium jellemzôitôl függ. Az Em-
beri Jogok Európai Bírósága azt a 
kérdést, hogy a mûsorszolgáltatók 
piacra lépését biztosító engedélye-

zési rendszerre vonatkozó szabályozás egy demokra-
tikus társadalomban szükségesnek tekinthetô-e, az 
Informationsverein lentia ítéletben a mûsorszolgál-
tatás konkrét mûszaki és gazdasági körülményeinek 
elemzése alapján válaszolta meg.24

A médiának az állami beavatkozást meghatáro-
zó, leggyakrabban hivatkozott jellemzôje az adott 
tömegtájékoztatási eszköz mûködéséhez (a tarta-
lom elôállításához, terjesztéséhez) szükséges fizi-
kai, mûszaki erôforrások bôsége vagy szûkössége. 
Ha ez az erôforrás bôséggel rendelkezésre áll, ak-
kor elvileg szabályozás nélkül is minden álláspont-
nak lehetôsége van arra, hogy e sajtóterméken ke-
resztül nyilvánosságra kerüljön és alakítsa a közvé-
leményt. Ha az adott tömegtájékoztatási eszköz kor-
látozottan, szûkösen rendelkezésre álló fizikai-mû-
szaki erôforrások igénybevételével mûködik, akkor 
a médiához való hozzáférés szabadsága elvileg sem 
létezik. Ebben az esetben a törvényhozó feladata a 
médiaszabadság érvényesülési feltételeit olyan mó-
don biztosítani, hogy a szûkösen rendelkezésre álló 
erôforrások felhasználásával a lehetô legtöbb állás-
pont megjelenhessen.

Az erôforrások szûkössége mellett a média – felté-
telezett – véleményalakító és magatartásformáló ha-
tását befolyásoló tényezôk is alapvetôen meghatároz-
zák az állami beavatkozás terjedelmét.25 A média ha-
tását számos, pontosan nem meghatározható tényezô 
befolyásolja, amelyek közül a szabályozás különösen 
a médiatartalom fölött gyakorolható fogyasztói ellen-
ôrzést veheti figyelembe. A passzív médiafogyasztás 
– a tartalom és annak elérése körülményeinek kis 
mértékû alakíthatósága, a visszacsatolás lehetôségé-
nek hiánya – kiszolgáltatottabbá teszi a közönséget a 
tömegkommunikációs tartalmakkal szemben. Ebbôl 
a szabályozónak az a kötelezettsége származik, hogy 
korlátokat határozzon meg a feltételezett káros ha-
tásokkal szemben. A felhasználói kontroll erôsödése 
bekövetkezhet már a tartalomválaszték jelentôsebb 

a szabályozási keret 
a l kot m á n yo s ságát 
kü lönösen az elér-
hetô szolgáltatások 
számának megsokszo-
rozóDása, valamint 
az interaktivitás le-
hetôségének erôsöDé-

se érinti.
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bôvülésével, a tartalom elérési idejének és egyéb kö-
rülményeinek meghatározásával vagy egyébként az 
interaktivitás növekvô mértéke miatt. Amilyen mér-
tékben az adott tömegtájékoztatási eszköz jellemzôi 
a felhasználót képessé teszik a tömegkommunikáci-
óból eredô veszélyek csökkentésére, olyan mérték-
ben csökken az állam erre irányuló felelôssége és kö-
telessége.

A digitális átállás

A digitális átállás eredményeként olyan médiarend-
szer jön létre, amelynek az analóg rendszernél sok-
kal jobb az esélye a vélemények szabad versenyén 
alapuló alkotmányos ideál és a „demokratikus közvé-
lemény” megvalósítására. Ebbôl akár az államnak az 
az alkotmányos kötelezettsége is levezethetô, hogy 
ne gátolja, sôt, garantálja a mûszaki fejlôdésben rejlô 
lehetôségek érvényesülését.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az 1997-ben 
hozott Radio ABC határozatában „meglepônek” ta-
lálta, hogy az érintett régióban mindössze két frek-
vencia állt rendelkezésre a kereskedelmi rádiók su-
gárzásához.26 A bíróság ezt a frekvenciagazdálkodá-
si döntést kifejezetten a véleményszabadság korláto-
zásának minôsítette, de végül nem vizsgálta a kor-
látozás összeegyeztethetôségét az Emberi jogok eu-
rópai egyezményével. Abból azonban, hogy a bíró-
ság megfogalmazta ezt a kételyét, arra következtet-
hetünk, hogy az állami felelôsség a mûsorszolgáltatás 
technikai feltételeinek garantálására, illetve a mûsza-
kilag elérhetô kapacitások tényleges kihasználásának 
biztosítására is kiterjed. Nem adott azonban támpon-
tokat a bíróság annak eldöntéséhez, hogy a mûszaki 
lehetôségek szabályozási eszközökkel történô visz-
szatartása milyen feltételek esetén tekinthetô önké-
nyesnek, a véleményszabadságot aránytalanul korlá-
tozónak.

Az ezzel kapcsolatos állami felelôsség elsôsor-
ban azoknak a jogszabályoknak a hatályban tartásá-
val kapcsolatban merül fel, amelyek akadályozzák a 
mûszaki lehetôségek kihasználását. E jogszabályok 
minden esetben kevesebb beszélô részére biztosítják 
az – önálló médián keresztüli – megszólalás lehetô-
ségét, mint ahányan a médiarendszer jellemzôi alap-
ján egyébként e lehetôséggel élhetnének. Még ha to-
vábbra is van alkotmányos indoka a piacra lépés sza-
bályozásának, e rendelkezések fenntartásával a jog-
alkotó a véleményszabadság szubjektív jogát a szük-
ségesnél nagyobb terjedelemben, aránytalanul korlá-
tozza. A véleményszabadság objektív-intézményi ér-
telmezése felôl közelítve is arra az eredményre ju-
tunk, hogy a jogalkotó a plurális médiarendszer ki-
alakításához, illetve a „demokratikus közvélemény” 

mûködtetéséhez olyan szabályozási eszközöket vesz 
igénybe, amelyek nem a legenyhébb beavatkozással 
valósítják meg az alkotmányos szabályozási célokat. 
A mûsorterjesztési kapacitások „mesterséges szûkös-
ségével” tehát a véleményszabadságot, a médiasza-
badságot sértô állapot jön létre.

Nem állítható, hogy a terjesztési kapacitások bô-
vülése önmagában elegendô garanciája a plurális mé-
diarendszer kialakulásának, mivel a szolgáltatások 
nagy száma nem eredményezi szükségszerûen a vé-
lemények és a tartalomkínálat sokszínûségét.27 A ka-
pacitásbôvülés azonban az egyes szolgáltatók piacra 
lépésének és ezzel a különbözô vélemények megje-
lenésének esélyeit jelentôsen növeli.28 A kapacitás-
bôvülést biztosító feltételek megteremtése a plurális 
médiarendszer kialakításának legenyhébb, az egyé-
ni véleményszabadságot legkevésbé korlátozó megol-
dása. Ha ez önmagában nem is elegendô garancia az 
alkotmányos médiaszabályozási célok teljesítésére, 
akkor is elôfeltétele a további szabályozási eszközök 
enyhítésének. Az elérhetô kapacitásokat szûkítô sza-
bályozás leépítése mellett ezért a médiaszabadságból 
akár az az állami kötelezettség is levezethetô, hogy a 
rendelkezésére álló eszközökkel – például a megfe-
lelô nemzetközi egyezményekhez való csatlakozás-
sal, a szabványosítás ösztönzésével – tevôlegesen is 
elô kell mozdítani a lehetô legkedvezôbb technikai 
környezet létrejöttét. Összességében az állam min-
den elvárható módon köteles hozzájárulni azoknak 
a feltételeknek a megteremtéséhez, amelyek a véle-
ményszabadság korlátozásával kapcsolatos saját moz-
gásterét a lehetô legszûkebbre szabják.

A digitális átállást szolgáló szabályozási eszközök 
ugyanakkor korlátozhatják az egyes mûsorszolgálta-
tók analóg mûsorszórás útján nyújtott mûsorszolgál-
tatási tevékenységét, azaz véleménynyilvánítási sza-
badságát. A digitális mûsorszórás elindítása szüksé-
gessé teheti ugyanis az egyes mûsorszolgáltatók ál-
tal használt frekvenciák cseréjét, az adóteljesítmény 
csökkentését vagy akár egyes frekvenciák használa-
ti jogának visszavonását. Ha a digitális átállást a plu-
rális médiarendszer megvalósítását szolgáló eszköz-
nek tekintjük, akkor a korlátozást szükségessé te-
szi az alkotmányos médiaszabályozási célok hatéko-
nyabb megvalósítása, a médiarendszer sokszínûségé-
nek az átállással járó erôsödése. Ugyanakkor e kor-
látozásnak, mint a véleményszabadság minden kor-
látozásának, arányosnak kell lennie, ami annyit biz-
tosan jelent, hogy a korlátozás nem járhat a szolgál-
tatás létét veszélyeztetô közönség- és bevételcsök-
kenéssel.29 A korlátozás a jogbiztonság sérelme nél-
kül azt sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a mû-
sorszolgáltatási engedélyek mindenhol meghatáro-
zott idôre szólnak, s ez az idôtartam jelentôsen be-
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folyásolja a szolgáltató üzleti várakozásait és ezzel 
együtt a mûsorszerkezetet és egyéb tartalmi vonat-
kozásokat.

A digitális átállás elômozdítására vonatkozó köte-
lezettségbôl egyaránt adódnak deregulációs és nor-
maalkotási feladatok.30 A közvetlenül a digitális átál-
láshoz kapcsolódó szabályozás alapvetôen a médiapi-
ac-szabályozási eszközök felülvizsgálatára és kiegé-
szítésére terjed ki. A piacszabályozásnak továbbra is 
elengedhetetlen elemei a földfelszíni kapacitások el-
osztására és a digitális médiapiacra való belépésre vo-
natkozó elôírások. A piacra lépés szabályozása – a vá-
lasztott, a késôbbiekben bemutatandó szabályozási 
modelltôl függôen – a földfelszíni platform üzemel-
tetésének, illetve a digitális kapacitá-
sokat használó mûsorszolgáltatások és 
egyéb tartalomszolgáltatások nyújtá-
sának engedélyezését, valamint a plat-
formüzemeltetô és a tartalomszolgál-
tató közötti kapcsolat egyes kérdéseit 
foglalja magában. A digitális átállás jel-
lemzôen együtt jár a médiapiaci kon-
centráció korlátozására vonatkozó ága-
zati rendelkezések módosításával, ami 
több országban – például az Egyesült 
Királyságban31 és Franciaországban32 – a digitális mû-
sorszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok megal-
kotását jelentette. E szabályok megalkotásával a tör-
vényhozó – a megszerezhetô médiapiaci pozíciók-
nak a mindenkori tényleges piacszerkezethez igazo-
dó korlátozásával – egyrészt az átállás fokozatossá-
gát, másrészt a digitális mûsorszolgáltatási piac kez-
deti szakaszának nagyobb piaci kockázatait igyeke-
zett figyelembe venni.

Az angol szabályozás a digitális televíziózás pia-
cának koncentrációját 2003-ig sajátos pontrendszer 
alapján korlátozta, amelyben az egyes mûsorszolgál-
tatók által megszerezhetô legnagyobb pontszám az 
összes digitális televíziós szolgáltatás mennyiségéhez 
igazodott. A francia médiatörvény alapján a digitális 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a megszerezhetô jo-
gosultságok számával és az egy vállalkozás által va-
lamely mûsorszolgáltatóban megszerezhetô tulajdoni 
aránnyal kapcsolatban enyhébb korlátozás alá esnek. 
sôt a digitális átállás megkezdését követôen mind-
két ország tovább enyhítette az ágazati koncentráció-
szabályozást, ami az Egyesült Királyság esetében az 
ágazati szabályozás majdnem teljes leépítését jelen-
tette (az általános versenyjog javára). Az elmúlt évek-
ben – legalábbis részben azonos okokból – hasonló 
folyamat ment végbe Olaszországban is.33

A digitális átállás nem járt minden országban je-
lentôs jogalkotási lépésekkel. Németországban a tar-
tományok által közösen elfogadott szabályozás, il-

letve az egyes tartományok saját médiatörvényei vi-
szonylag kis terjedelmû – például a közszolgálati mû-
sorszolgáltatók digitális szolgáltatásait megalapozó – 
módosításokkal is alkalmas hátteret biztosítottak az 
átálláshoz. Ez elsôsorban az analóg környezetben is 
alkalmazott rugalmas szabályozási megoldásokra ve-
zethetô vissza, mint amilyen a médiakoncentráció-
nak az adott vállalkozás mûsorszolgáltatásaival éves 
átlagban elért közönség arányán alapuló szabályozá-
sa,34 illetve egyes tartományi médiatörvények alap-
ján a földfelszíni frekvenciáknak nemcsak egyedi 
mûsorszolgáltatások, hanem mûsorcsomagok részére 
történô kiosztása.35 A német médiaszabályozás sajá-
tossága, hogy a digitalizáció a földfelszíni mûsorszol-

gáltatásra vonatkozó szabályozásnál je-
lentôsebb módosítással járt a kábeles 
terjesztésû szolgáltatások esetében, 
mivel a kábelek digitalizálása egybe-
esett azok privatizálásával, és a kábel-
kapacitások – Európában egyedülálló 
– állami elosztása az új környezetben 
nem volt fenntartható.36

Az analóg médiarendszerben még 
elkerülhetô volt a médiavállalkozá-
soknak a gazdasági racionalitás men-

tén történô mûködése és a demokratikus funkciók 
ellátása közötti konfliktussal való szembenézés. Di-
gitális környezetben azonban nyilvánvaló problémá-
vá válik, hogy a társadalmi, demokratikus funkciók 
ellátása is kizárólag gazdaságilag életképes szolgálta-
tásoktól várható. A médiapiaci erôforrások a korábbi-
nál lényegesen több szereplô között oszlanak meg, 
az egyes szolgáltatásokkal elérhetô közönségarány 
csökken, a fajlagos mûsor-elôállítási és -beszerzési 
költségek nônek, és ez kiegészül például a reklám-
elkerülési technikák terjedésével vagy a tartalomfo-
gyasztással kapcsolatos korlátozott fizetési hajlandó-
sággal.37 Mindebbôl olyan tendencia is felvázolható, 
mely szerint a tartalomszolgáltatások mennyiségé-
nek növekedése, az élesedô – a közönség fizetôké-
pes szegmenséért folytatott – médiapiaci verseny a 
szolgáltatások egésze minôségének romlásához, vál-
tozatosságuk csökkenéséhez, végsô soron „negatív 
minôségi versenyhez”38 vagy éppen a korábbinál is 
erôsebb koncentrációs folyamatokhoz vezet. Ebbôl 
azonban a véleményszabadság súlyosan aránytalan 
korlátozása nélkül nem lehet azt a következtetést le-
vonni, hogy szabályozási eszközökkel megakadályoz-
ható a „túl sok” szolgáltató piacra lépése. A jogalko-
tó, sôt még a médiapiac folyamataira érzékenyen re-
agálni képes szabályozó hatóság sincs abban a hely-
zetben, hogy a piaci igények helyett meghatározza 
a szolgáltatók és szolgáltatások gazdaságilag ésszerû 
számát.

a Digitális átál-
l á s  j e l l e m z ô e n 
együtt jár a mé-
Diapiaci koncent-
ráció korlátozá-
sár a vonatkozó 
ágazati r en Del-
kezések móDosítá-

sával
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Ugyanakkor a médiapiac szerkezete, bár az ana-
lóg környezethez képest kisebb – országonként elté-
rô, illetve a különbözô szabályozási megoldásokhoz 
igazodó – mértékben, de továbbra is függ a szabályo-
zói döntésektôl.39 A digitális médiarendszer kialakí-
tása során felelôs az állam azért, hogy a – szolgáltatók 
üzleti modelljeit befolyásoló – szabályozási megoldá-
sokat, illetve az átállás ütemét a piaci lehetôségek 
elemzése alapján és azok figyelembevételével hatá-
rozza meg. A médiarendszer kialakítására vonatkozó 
szabályozásnak egyre hangsúlyosabb alkotmányos 
korlátja továbbá, hogy az nem támaszthat olyan ma-
gas követelményeket a kereskedelmi mûsorszolgál-
tatókkal szemben, amely aránytalanul korlátozná és 
ezzel jelentôsen megnehezítené vagy akár ellehetet-
lenítené a mûsorszolgáltatási tevékenység mint vál-
lalkozás gyakorlását.40

Az egyes szolgáltatásokra rótt pénzügyi és mûsor-
szerkezeti követelményeknek, valamint a piaci moz-
gásteret befolyásoló egyéb szabályozási eszközök-
nek a tényleges gazdasági lehetôségekhez igazítása 
egyúttal a plurális médiarendszer megvalósulásának 
alapfeltétele. Ennek figyelmen kívül hagyása azért is 
kockázatos, mert az Európai Unión belül sem mû-
szaki, sem jogi akadálya nincs annak, hogy a szolgál-
tatók a tartalmat egy másik országból juttassák el az 
adott ország közönségének; a közösségi médiajogban 
biztosított úgynevezett származási ország elve alapján 
a tartalom vétele helyétôl függetlenül ugyanis a mû-
sorszolgáltatásra kizárólag annak az országnak a joga 
irányadó, amelyben a szolgáltató letelepedett.41 Mé-
diapolitikai céljait az adott állam tehát csak akkor ér-
vényesítheti, ha olyan versenyképes szabályozási kör-
nyezetet alakít ki, amely az adott jogrendszert a szol-
gáltatók számára az Európai Közösség más tagállamai 
szabályozási környezetéhez képest is vonzóvá teszi.

A digitális médiarendszer egy további kulcsfogal-
ma az interaktivitás. Ennek alkotmányos jelentôsé-
gét egyrészt az adja, hogy növeli a médiatartalmak 
fölötti felhasználói kontrollt, csökkenti a közönség 
sérülékenységét, és ezzel korlátozza a szabályozó 
mozgásterét a médiarendszer alakításában. Az sem 
hagyható azonban figyelmen kívül, hogy a fogyasz-
tói szokások a technológiai lehetôségeknél és a gaz-
dasági várakozásoknál lassabban változnak.42 Ezzel 
együtt az új platformok és az új típusú – „nem li-
neáris”43 – kommunikációs szolgáltatások egyre szé-
lesebb körû felhasználása, a szolgáltatások személy-
re szabhatósága, sôt az olyan új fogyasztói eszközök 
megjelenése, mint a digitális személyi videofelvevô, 
a közönség médiafogyasztását és tájékozódási szoká-
sait már ma is érzékelhetôen befolyásolja a teljes kö-
rû tájékozódás megvalósításában és a nemkívánatos 
tartalmak elkerülésében.

Az interaktivitás további következménye az egyé-
ni és a nyilvános kommunikáció határainak elmo-
sódása, a különbözô kommunikációs szolgáltatások 
konvergenciája. Ez alig megoldható – de a jogbizton-
ság érvényesüléséhez szükséges – feladattá teszi a 
médiaszabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások 
egyértelmû kijelölését,44 és az alapjogvédô intézmé-
nyek fontos feladatává teszi az adott esetben alkot-
mányban vagy alapjogi egyezményben rögzített „rá-
diózás”, „televíziózás”, „mûsorszolgáltatás” fogalma-
inak a konvergenciához igazodó értelmezését. A né-
met Alkotmánybíróság már egy 1990-es döntésében 
megállapította: „Az elektronikus média [Rundfunk] 
fogalma véglegesen nem határozható meg. Tartal-
ma inkább az Alaptörvény 5. cikk (1) bekezdésének 
második mondata [sajtó- és médiaszabadság] alapján 
védett társadalmi terület tényleges változásai sze-
rint módosul. Ahhoz, hogy a médiaszabadság a gyors 
technikai változások között is megôrizze normatív 
tartalmát, a sajtó/média fogalmát nem szabad egy 
már bevezetett technikához kötni. Ellenkezô eset-
ben az alapjogi védelem nem terjedhetne ki minden 
olyan területre, amely, ha új eszközök segítségével is, 
de szintén a sajtó funkcióit látja el.”45

a közönség ér Dek ei

A közszolgálati tartalmakhoz való hozzáférés

A duális médiarendszer kialakulását elindító alkot-
mánybírósági határozatok egyúttal a közszolgálati 
mûsorszolgáltatás pozícióját, feladatait is meghatá-
rozták, jellemzôen a belsô pluralizmus követelmé-
nyeinek megfelelô teljes körû, kiegyensúlyozott tá-
jékoztatásban, a „minôségi” mûsorszolgáltatásban.46 
A médiapiaci liberalizáció sehol nem vezetett arra, 
hogy a közszolgálati intézményrendszer létjogosult-
ságát alkotmánybírósági határozat megkérdôjelezte 
volna. Nyugat-Európában a közszolgálati mûsorszol-
gáltatás többé-kevésbé megtalálta a helyét a digitá-
lis médiarendszerben: minden platformon jelen lévô 
tartalomszolgáltatókká, megfelelô erôforrások és kö-
zönségtámogatás birtokában a digitális átállás fontos 
tényezôivé váltak. A digitális átállás a közszolgálati-
ságnak arra a fogalmi elemére helyezi a hangsúlyt, 
hogy a közönség minden tagja számára biztosítani 
kell a közszolgálati tartalmak általános elérhetôségét: 
„a közszolgálatiságnak egyenlô feltételek mellett el-
érhetônek kell lennie mindenki számára, függetle-
nül a tartózkodási helytôl és a társadalmi hovatarto-
zástól.”47 Ez a követelmény a közszolgálatiság erôs al-
kotmányos pozícióját igazolja, amely alapján a köz-
szolgálati tartalomszolgáltatásnak önmagában a mé-
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diarendszer más elemeitôl függetlenül is képesnek 
kell lennie az egyéni véleményalkotáshoz szükséges 
tartalmak megjelenítésére.

Az általános hozzáférés követelménye mint a mû-
szaki elérhetôség48 szempontjára is kiterjedô követel-
mény jelentôsen befolyásolja az analóg földfelszíni 
sugárzás leállását. Erre ugyanis mindaddig nem ke-
rülhet sor, amíg az adott területen a közönség (szin-
te) egésze részére nem biztosított a közszolgálati tar-
talmak elérhetôsége. Az elérhetôség egyik – tech-
nikai49 – feltétele, hogy az adott területen a mûsor-
jel fogható legyen. További feltétel, hogy a közön-
ség ténylegesen rendelkezzen a di-
gitális mûsorjelek vételéhez szük-
séges eszközökkel. állami felelôs-
ség azonban csak az elsô feltétel tel-
jesítésével kapcsolatban áll fenn, s 
nem terjed ki a digitális vevôkészü-
lék beszerzésére, ahogy korábban 
az analóg készülékek beszerzésé-
re sem vonatkozott.50 A digitális ve-
vôkészülékkel rendelkezô háztartá-
sok száma azonban nem hagyható 
figyelmen kívül az analóg sugárzás 
leállítása idôpontjának megállapításakor. Az általános 
hozzáférhetôség garanciája a digitális médiarendszer-
ben is a közszolgálati tartalmak földfelszíni sugárzá-
sa; az univerzális hozzáférés más platformon – az inf-
rastruktúra kiépítettsége mellett a fogyasztói szoká-
sokat is figyelembe véve – aligha biztosítható.51

A közszolgálatin kívül más (kereskedelmi) tar-
talmakkal kapcsolatban a közönségnek nincs alkot-
mányosan megalapozott igénye a hozzáférésre. Egy 
konkrét szolgáltatáshoz való hozzáférés megszûnése 
nem veszélyezteti az alkotmányos médiaszabályozá-
si célok teljesítését, így nem akadályozza az átállást. 
Ugyanakkor a pluralizmus sérülne abban az esetben, 
ha az átállás eredményeként a korábbinál kevesebb 
tájékozódási forrás állna rendelkezésre. Nagy a jelen-
tôsége ezért annak, hogy a szabályozó milyen felté-
teleket határoz meg az analóg sugárzás végleges le-
állításához.

A tudatos médiahasználat mint szabályozási cél

Amellett, hogy – Marsden és Ariño megfogalmazásá-
ban: – „fogyasztási és választási ereje a fogyasztót he-
lyezi az átállási folyamat középpontjába”,52 a fogyasz-
tók, a közönség szerepe az alkotmányos médiasza-
bályozás szempontjából is átértékelôdik. A média-
szabadság jelenlegi koncepciója alapvetôen fiktív kö-
zönségképen, a habermasi „okoskodó közönség” ide-
álján alapul, és alig vesz tudomást a tényleges média-
fogyasztói magatartásról.53 A külsô pluralizmus kon-

cepciójának egészét kérdôjelezi meg például az a fo-
gyasztói magatartás, amely a teljes körû tájékoztatás 
helyett a saját preferenciáit megerôsítô információkat 
keresi.54 Ezzel kapcsolatban azonban a szabályozás a 
véleményszabadság aránytalan korlátozása nélkül to-
vábbra sem tehet többet annál, mint hogy olyan mé-
diarendszer kereteit hozza létre, amelyben a közön-
ség lehetôséget kap a tájékozódásra, az információk 
és értékek közötti választásra.

Elôtérbe kerülhetnek azonban a közönség tag-
jait mint fogyasztókat érintô szabályozási megoldá-
sok. Ennek jelenként egyre hangsúlyosabb szabá-

lyozási céllá válik a tudatos média-
fogyasztás, a „média-írástudás” (me-
dia literacy), azaz magára a médiá-
ra vonatkozó információk elérhetô-
ségének elômozdítása. E mögött az 
a felismerés áll, hogy az alkotmá-
nyos médiaszabályozási célkitûzé-
sek az egyéb, a médiarendszer ki-
alakítására, illetve a szolgáltatók te-
vékenységére vonatkozó feltételek 
teljesülése is esetén csak akkor va-
lósíthatók meg, ha a közönség egy-

részt valóban élni tud a bôvülô választási lehetôsé-
gekkel, másrészt kellôen kritikus az egyre nagyobb 
mennyiségben elérhetô információkkal szemben.55 
E megközelítés szerint a hozzáférés lehetôvé téte-
le önmagában nem garantálja a média demokrati-
kus funkcióinak érvényesülését. A tudatos média-
fogyasztás mint szabályozási cél megjelenését in-
dokolja a felhasználói eszközök egyre bonyolultabb 
mûködése, az elérhetô információk mennyiségé-
nek jelentôs növekedése, valamint a digitális tarta-
lom manipulálhatóságából eredô kockázat, továbbá 
az úgynevezett digitális szakadék – azaz az informá-
ciókhoz való hozzáférés és az információfeldolgozás 
képessége mentén kialakuló társadalmi törésvonal 
– kockázata.

Az állam e sajátos médiafogyasztó-védelmen ke-
resztül szerepet vállal a „kommunikatív kompeten-
ciák”56 fejlesztésében, amelyek nélkül a médiatartal-
mak feldolgozásán alapuló önálló véleményalkotás 
lehetôsége, végsô soron a médiaszabályozás alkot-
mányos célja meghiúsul. A korábbi, közlési tilalma-
kon és korlátokon alapuló szabályozási megoldások 
helyett, illetve azok kiegészítéseként a tudatos mé-
diafogyasztáshoz kapcsolódó intézkedések a felhasz-
nálói készségek erôsítésével próbálják a közönséget a 
digitális média lehetôségeivel és az abból eredô koc-
kázatokkal megismertetni. A jogalkotónak azonban 
tisztában kell lennie azzal, hogy a média mûködé-
sében a befogadás a szabályozási eszközökkel leg-
kevésbé befolyásolható tényezô, és vigyáznia kell, 

a tuDatos méDiafo-
gyasztáshoz kapcso-
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hogy saját lehetôségeinek túlértékelésével ne lépje 
át a beavatkozás alkotmányos határait.

Az Európai Unió Bizottságának az audiovizuális 
politikáért felelôs fôigazgatósága meghatározásában 
a média-írástudás „képességet jelent azoknak a ké-
peknek, hangoknak és üzeneteknek az erejéhez va-
ló hozzáférésre, annak elemzésére és értékelésére, 
amelyekkel a közönség naponta találkozik, és ame-
lyek a kortárs kultúra fontos részei, továbbá képes-
ség a személyes használaton alapuló médiában va-
ló kompetens kommunikációra”.57 Részletesen fog-
lalkozik a media literacy kérdésével a Communica-
tions Act 2003, amely kifejezetten az angol szabá-
lyozó hatóság, az OFCOM kötelezettségeként hatá-
rozza meg olyan intézkedések megtételét és olyan 
megállapodások megkötését, amelyek elômozdítják 
a közönség tudatosságát a médiában megjelenô tar-
talmak természetére és jellegére vonatkozóan, segí-
tik a médiatartalmak megértését, a tartalmak kivá-
lasztására irányuló eljárások megismerését.58 Az OF-
COM a media literacy lényegét – egy nyilvános kon-
zultáció keretében – azzal a képességgel azonosítot-
ta, hogy a közönség a technológiákat a keresett infor-
máció megtalálására használja, megértse az informá-
ciókat, véleménye legyen róluk és szükség esetén re-
agáljon rájuk. Meghatározása szerint a media literacy 
„a kontextusok sokféleségében megjelenô kommu-
nikációs üzenetekhez való hozzáférésre, azok meg-
értésére és létrehozására való képesség”.59 A szabá-
lyozó hatóság eszköze a kutatás, az érintettekkel va-
ló együttmûködés, valamint a nézôk tájékoztatását – 
a tartalom címkézését – szolgáló eszközök alkalma-
zásának elômozdítása.

a Digitá lis m éDi a r en Dszer 
k i a la k ítása

A földfelszíni mûsorterjesztési kapacitások elosztása

Vitathatatlan, hogy a digitalizáció a szolgáltatásvá-
laszték megsokszorozásával jelentôsen hozzájárul a 
médiarendszer pluralizmusának biztosításához, és 
csökkenô szabályozói beavatkozással is növeli a kü-
lönbözô vélemények és értékek nyilvános megjele-
nésének esélyét. A kapacitásbôvülés a legnagyobb 
változást a földfelszíni mûsorszórásban hozza. A föld-
felszíni mûsorszórást az analóg környezet médiapoli-
tikája és médiaszabályozása kiemelt jelentôségû plat-
formként kezelte. Analóg környezetben a földfelszí-
ni mûsorszórás a médiavállalkozások számára a kö-
zönség lehetô legnagyobb részéhez való eljutást, a 
közönség számára pedig az ingyenesen hozzáférhe-
tô tartalmakat biztosította. Az állam szempontjából 

e platform kiemelt jelentôségû, mert az állam a föld-
felszíni kapacitások elosztásával, a mûsorszolgáltatási 
engedélyek feltételeinek meghatározásával más plat-
formokhoz képest erôteljesebben érvényesítheti mé-
diapolitikai elképzeléseit.

A digitális médiarendszerben a földfelszíni plat-
form – országonként eltérô mértékben, nem kis rész-
ben a digitális átállás ütemétôl függôen – veszít e je-
lentôségébôl. A mûsorszolgáltatók számára a földfel-
színi mûsorszórás egyre kevésbé vonzó, mert egyre 
kisebb a közönségnek az a része, amely kizárólag e 
platformon keresztül jut hozzá a tartalomhoz. Ily mó-
don ráadásul inkább a közönség kisebb vásárlóerôvel 
rendelkezô részei érhetôk el. A digitális technológiák 
egyre hatékonyabb eszközöket biztosítanak a nézôk 
számára a reklámok elkerüléséhez, ami a mûsorszol-
gáltatókat új üzleti modellek, alternatív finanszírozá-
si megoldások kidolgozására ösztönzik; a földfelszíni 
terjesztésû fizetôs szolgáltatások megjelenése szin-
tén átértelmezi a földfelszíni platform jelentôségét. 
Marsden és Ariño ugyanakkor arra mutat rá, hogy a 
földfelszíni mûsorszórást hatékonyan helyettesíte-
ni képes terjesztési hálózatok ellenére nem valószí-
nû, hogy földfelszíni digitális platform nélkül bizto-
sítható az univerzális hozzáférés.60 A digitális földfel-
színi platform funkciójának meghatározása végsô so-
ron szabályozói döntést igényel: e platform viszony-
lag kis számú tartalomszolgáltatással biztosíthat egy-
fajta információs alapellátást, vagy pedig szélesebb 
tartalomkínálattal a kábeles és IP alapú platformok 
versenytársává válhat.61 Utóbbi esetben kiteljesedik 
az a folyamat, amelyben az állam fokozatosan min-
den platform esetében lemond az egyes tartalom-
szolgáltatók piacra lépési feltételeinek egyedi, köz-
vetlen meghatározásáról.

A jogalkotónak állást kell foglalnia abban a kér-
désben, hogy az állam – az erre felhatalmazott szer-
ven keresztül – a digitális médiarendszerben is az 
egyes mûsorszolgáltatások részére osztja-e el a ren-
delkezésre álló mûsorszórási kapacitásokat, vagy a 
platform üzemeltetôit bízza meg az egyes tartalom-
szolgáltatók kiválasztásával. Mindkét megoldásra, il-
letve azok keveredésére is számos példa van a világ-
ban.62 Alkotmányos szempontból mindkét megoldás 
elfogadható. Az engedélyezés alapvetôen a média-
szabadság gyakorlását és a technikai lehetôségeket 
összhangba hozó egyik szabályozási eszköz.63 Mivel 
a digitális földfelszíni kapacitások továbbra sem kor-
látlanok, ráadásul az állam rendelkezési körébe tar-
toznak, ezért a kiválasztási eljáráson alapuló elosztá-
suk alkotmányosan továbbra is indokolt. Az igény-
lôk esélyegyenlôségét biztosító kiválasztási eljárás 
végsô soron a plurális médiarendszer kialakításának 
egyik eszköze, függetlenül attól, hogy a kiválasztás 
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eredményeként a szolgáltató egy tartalomszolgálta-
tás vagy egy tartalomszolgáltatás-csomag nyújtására 
válik jogosulttá.

A platformüzemeltetô kiválasztása esetén a tarta-
lomszolgáltatás egészének szerkezetét nem a szabá-
lyozó hatóság, hanem már maguk a platformüzemel-
tetôk, végsô soron a piaci erôk alakítják ki. A platform-
üzemeltetô engedélyezésén keresztül ugyanakkor a 
szabályozó továbbra is lehetôséget kap a tartalomvá-
laszték közvetett befolyásolására, és a külföldi szabá-
lyozási megoldások is azt igazolják, hogy a hatóság él 
e lehetôséggel.64 A földfelszíni platformon terjesztett 
tartalomszolgáltatások száma a mûszaki fejlôdés ré-
vén – újabb tömörítési technológiákkal, az adóháló-
zat architektúrájával65 – minél inkább megközelíti az 
egyéb terjesztési hálózatokon elérhetô tartalmak szá-
mát, annál kevésbé indokolható a szolgáltatásonkén-
ti engedélyezés. Ráadásul e megoldás nagy felelôssé-
get ró a szabályozó hatóságra a gazdaságilag életké-
pes szolgáltatások és a hatékonyan mûködô piac ki-
alakításával kapcsolatban. A médiarendszer kialakí-
tásának nem egyetlen alkotmányos megoldása léte-
zik;66 a földfelszíni kapacitások szabályozó hatósági 
elosztása – arányos beavatkozást jelentô kiválasztási 
feltételek mellett – az egyes tartalomszolgáltatások-
ra vonatkozóan is fenntartható. Kizárólag a választott 
piacra lépési modell alapján végsô soron nem ítélhetô 
meg a beavatkozás arányossága, ehhez vizsgálni kell 
a piacra lépés konkrét szabályozási rendszerét.

A földfelszíni digitális platformok üzemeltetôi 
úgynevezett multiplex-kapacitások felhasználására 
szerezhetnek jogosultságot. A multiplex szolgáltatás 
alapvetôen technikai jellegû szolgáltatás, a különbö-
zô tartalomszolgáltatások elektronikus jeleinek di-
gitális jelköteggé alakítása. Az alkotmányos média-
szabályozási célok megvalósítását e tevékenység ak-
kor érinti, ha a tisztán mûszaki tevékenység mellett 
a szolgáltató maga dönthet az adott multiplex digitá-
lis kapacitásainak elosztásáról, a multiplex-csomag-
ba kerülô tartalomszolgáltatások kiválasztásáról. Ezt 
a megoldást követi például az angol, az osztrák és a 
holland szabályozás, egyes német tartományi mé-
diatörvények, valamint – a mûsorszórási kapacitá-
sok egy részét érintôen – az olasz és a spanyol szabá-
lyozás.67 A platform üzemeltetésére, illetve az ahhoz 
szükséges frekvencia elosztására vonatkozó pályázat 
a multiplex-szolgáltatás szintjén biztosítja a médiapo-
litikai szempontok érvényesítését, ezzel egyúttal az 
utolsó beavatkozási pontot jelenti a médiapiac köz-
vetlen alakításában.

A pályáztatás során a külföldi példák alapján fi-
gyelembe vehetô szempontok részben technikai jel-
legûek, mint például a lefedettség mértéke, a hálózat 
kiépítésének üteme, illetve a mûszaki minôségi kö-

vetelmények, részben pedig a fogyasztói érdekek vé-
delmét szolgálják, mint a tájékoztatásban való rész-
vétel vagy a fogyasztói eszközbeszerzés támogatása. 
Ezek mellett ugyanakkor jellemzôen a platformon 
megjelenô tartalomválasztékot érintô szempontok 
is megjelennek, amelyek vagy közvetlenül a multip-
lex-kínálattal kapcsolatban fogalmaznak meg – alap-
vetôen a sokszínûségre, a hazai tartalmak preferálá-
sára vonatkozó – követelményeket, vagy a tartalom-
szolgáltatók közötti tisztességes és hatékony verseny 
garantálását írják elô. Az engedélyezés a földfelszíni 
platformon így az állam – a szabályozó hatóság – ré-
szére továbbra is fenntartja azt a lehetôséget, hogy 
az adott platformüzemeltetôre vonatkozóan egyedi-
leg szabályozza a platformüzemeltetô és a tartalom-
szolgáltatók közötti kapcsolatokat. A multiplex szol-
gáltatási engedélyek elôírhatják az egyes tartalom-
szolgáltatók részére a tisztességes, esélyegyenlôsé-
gen alapuló és megkülönböztetésmentes hozzáférési 
feltételek szerinti hozzáférés biztosítását, a közszol-
gálati mûsorszolgáltatók, esetleg más analóg mûsor-
szolgáltatók továbbítását (must carry), és tartalmaz-
hatnak szabályt a mûsorszolgáltatások és egyéb tar-
talomszolgáltatások arányára, a mûszaki színvonalra, 
az elektronikus programkalauzra, illetve a sokszínû 
tartalomválasztékra vonatkozóan.68

A platformüzemeltetôk és a tartalomszolgáltatók 
közötti kapcsolat szabályozása

Az engedélyezésnek mint a médiapiacra való belépés 
közjogi feltételének háttérbe szorulása azzal a követ-
kezménnyel jár, hogy a digitális médiarendszert vég-
sô soron magánfelek közötti magánjogi megállapo-
dások alakítják. Az adott – digitális földfelszíni, ká-
beles, mûholdas vagy egyéb – platform üzemeltetô-
je maga dönt a terjesztési kapacitások elosztásáról, 
a platformon megjelenô tartalomszolgáltatások ki-
választásáról, valamint a platformon való megjele-
nés feltételeirôl. A plurális médiarendszer kialakítá-
sára vonatkozó kötelezettségének az állam az eddi-
gi alapvetôen közjogi, közhatalmi eszközök alkalma-
zása helyett e magánjogi viszonyok megfelelô, ará-
nyos befolyásolásával tesz eleget; a digitális média-
rendszer szabályozása „a közjogi szabályozás és a ma-
gánjogi szerzôdés sajátos fúziója”.69 A programcsoma-
gokat összeállító platformüzemeltetôk mint sajátos 
szerkesztôi tevékenységet végzô szolgáltatók média-
szabályozási jelentôségét az adja, hogy a médiarend-
szer egészének pluralizmusa a tartalomszolgáltatók 
kellôen nagy száma és a tartalomkínálat sokszínûsé-
ge ellenére is csorbulhat, ha a mûsorcsomagok össze-
állítása egyoldalú, egyes véleményekre vagy tarta-
lomtípusokra vonatkozóan – a csomagokból való ki-
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rekesztéssel, megkülönböztetô árazással, a szolgálta-
tás minôségére vonatkozó feltételekkel – diszkrimi-
natív. Az ebbôl eredô kockázatok elkerülését szol-
gáló szabályozási eszközökkel kapcsolatban viszont 
az Európai Unió jogalkotása szûkíti a tagállami moz-
gásteret.

A platformüzemeltetôk és a tartalomszolgáltatók 
közötti kapcsolat szabályozásának egyik általánosan 
alkalmazott eszköze az úgynevezett terjesztési köte-
lezettségek (must carry) elôírása. A must carry szabá-
lyozási modell alapján a platformüzemeltetô a kapa-
citások egy részét köteles a szabályozó által megha-
tározott mûsorszolgáltatások terjesztésére felhasznál-
ni, a szabadon maradó kapacitásokkal viszont – a ka-
pacitáselosztás esetleges további korlátait figyelembe 
véve – szabadon gazdálkodhat.70 A must carry köte-
lezettségek meghatározásánál nem hagyható figyel-
men kívül az alkotmányos médiaszabályozás általá-
nos mércéje: szabályozói beavatkozásra csak annyi-
ban van szükség, amennyiben az alkotmányos mé-
diaszabályozási célok e beavatkozás nélkül nem va-
lósulhatnak meg. Alapvetôen a platformüzemeltetô 
szerkesztési szabadságába tartozik a 
programcsomagok összeállítása. Ala-
nyi joga – talán a közszolgálati mû-
sorszolgáltató kivételével – egyet-
len tartalomszolgáltatónak sincs ar-
ra, hogy szolgáltatásával valamely 
platformon megjelenjék. A must car-
ry kötelezettségek így nem is a tar-
talomszolgáltatók, hanem a közön-
ség és a plurális médiarendszer érde-
keihez igazodnak, és alapvetôen azt 
a célt szolgálják, hogy az egyéni véleményalkotás-
hoz szükséges minimális tartalomkínálat – ami adott 
esetben nem terjed túl a közszolgálati, illetve a he-
lyi tartalmakon – minden releváns platformon eljus-
son a közönséghez. Az, hogy a tartalomkínálat sok-
színûsége szükségessé teszi-e a must carry kötele-
zettségek kiterjesztését egyes kereskedelmi szolgál-
tatásokra is, részben az adott médiarendszer sajátos-
ságaitól függ – például a közszolgálati mûsorszolgál-
tatások pozíciójától, az egyes kereskedelmi szolgál-
tatásokat terhelô, a belsô pluralizmus megvalósulá-
sát szolgáló kötelezettségektôl –, részben a fennma-
radó kapacitások elosztására vonatkozó szabályozás-
tól. susanne Reinemann szerint a must carry kötele-
zettségek és a platformüzemeltetônek a további ka-
pacitások elosztásával kapcsolatos mozgástere között 
„korrelatív összefüggés”71 van: „Minél inkább meg-
valósul a must carry területén a vélemények alkot-
mányosan megkövetelt sokszínûsége, annál inkább 
csökkenthetôk a must carryn kívüli területekre vo-
natkozó kötelezettségek.”72

A must carry szabályozás terjedelmét befolyásol-
ja a közösségi hírközlési jog.73 Az egyetemes szolgál-
tatási irányelv szerint a továbbítási kötelezettségek 
kizárólag azokat a mûsorterjesztô hálózatokat érint-
hetik, amelyeket a végfelhasználók jelentôs hánya-
da használ a rádió- és televízió-mûsorok vételének 
fô eszközeként. A kötelezettségnek ésszerûnek kell 
lennie, azt egyértelmûen meghatározott közérde-
kû célokhoz kell rendelni, arányosnak és átlátható-
nak kell lennie, és rendszeresen felül kell vizsgálni. 
A terjesztési kötelezettségekre vonatkozó közösségi 
szabályozás tehát nem akadályozza az alkotmányos 
szempontok érvényesülését.

A platformüzemeltetôk és a tartalomszolgáltatók 
közötti kapcsolatok további szabályozása is annyiban 
indokolt, amennyiben e szabályozás hiánya veszé-
lyeztetné a plurális médiarendszer kialakulását. Kü-
lönösen a földfelszíni platformokra vonatkozó külföl-
di szabályozásokban jelenik meg az a követelmény, 
hogy a platformüzemeltetô garantálja a tartalomszol-
gáltatók közötti tisztességes és hatékony verseny fel-
tételeit, és hogy a kapacitások elosztásánál tisztes-

séges, esélyegyenlôségen alapuló fel-
tételeket alkalmazzon.74 A német sza-
bályozás a digitális kábelkapacitások 
elosztására vonatkozóan írja elô az al-
kalmazott díjak kialakításának mód-
ját és azok nyilvánosságra hozatalát.75 
Ezek az elôírások a kapacitáselosz-
tás átláthatóságának, illetve alapvetô 
feltételeinek meghatározásával növe-
lik a sokszínû tartalomkínálat kiala-
kulásának esélyét, de annak megva-

lósításához se nem elégségesek, se nem szüksége-
sek. A kapacitáselosztás diszkriminációmentes gaz-
dasági feltételei a nem piacképes tartalmak megje-
lenését önmagukban nem biztosítják. Ugyanakkor 
a sokcsatornás és „sokplatformos” médiamodellben 
alkotmányosan nem elengedhetetlen a kereskedel-
mi tartalomszolgáltatókkal szemben alkalmazott fel-
tételek korlátozása, mivel a bôvülô kapacitások elvi-
leg legalábbis egyre több szolgáltatónak teszik lehe-
tôvé a piacra lépést, és az egyes platformokon elér-
hetô tartalomszolgáltatások nagy száma e korlátozás 
nélkül is jelentôsen csökkenti a sokszínûség sérel-
mének veszélyét.

Az új angol kommunikációs törvény a hálózat-
üzemeltetôket terhelô terjesztési kötelezettségek 
mellett a törvényben meghatározott digitális tarta-
lomszolgáltatók számára ajánlattételi kötelezettsé-
get (must offer obligations) ír elô azért, hogy a digitá-
lis szolgáltatásokat a végfelhasználók többsége által 
televíziós mûsorok vételére igénybe vett távközlési 
hálózaton terjesszék, és hogy azok a közönség lehe-

a mu lti plex szol-
gáltatás alapvetô-
en technikai jelle-
gû szolgáltatás, a 
különbözô tarta-
lomszolgáltatások 
elektronikus jelei-
nek Digitális jelkö-

teggé alakítása. 
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tô legszélesebb köréhez jussanak el.76 Az ajánlattéte-
li kötelezettség alapvetôen azokat a tartalomszolgál-
tatókat terheli, amelyek – kereskedelmi mûsorszol-
gáltatóként – közszolgálati kötelezettségeket is ellát-
nak.77 A must offer kötelezettség megjelenése is azt 
jelzi, hogy a digitalizáció erôsíti a különbözô platfor-
mok közötti versenyt, ugyanakkor egy új platform 
elindításának akadálya lehet az, hogy a legmagasabb 
közönségarányt elérô tartalomszolgáltatásokat nyúj-
tó szolgáltatók az új platform üzemeltetôjétôl meg-
tagadják a tartalomhoz való hozzáférést. E tartal-
mak nélkül sikeres platform aligha indítható. Az új 
platform üzemeltetôjének a tartalomhoz való hozzá-
férésre azonban csak annyiban van alkotmányosan 
megalapozott igénye, amennyiben a hozzáférés hiá-
nya veszélyezteti az adott mûsorcsomag, illetve plat-
form sokszínûségét. Ez alapján a platformüzemeltetô 
a közszolgálati szolgáltatások mellett esetleg a belsô 
pluralizmust érvényesíteni köteles tartalomszolgálta-
tóval szemben léphet fel ilyen igénnyel.

Az európai hírközlés-szabályozás a hagyományo-
san a médiaszabályozás területére tartozó szabályo-
zási kérdésekbe avatkozik akkor, amikor az Európai 
Bizottság 2003/311/EK számú ajánlása78 vélhetôen ex-
ante hírközlési szabályozást igénylô piacként határoz-
za meg „a tartalom végfelhasználók felé való eljutta-
tásának céljából nyújtott mûsorterjesztési szolgálta-
tást” (úgynevezett 18-as piac). Ez alapján a (hírköz-
lési) szabályozó hatóság a hírközlési jogban meghatá-
rozott kötelezettségeket róhat ki arra a mûsorterjesz-
tôre – mint elektronikus hírközlési szolgáltatóra –, 
amely egy érintett piacon jelentôs piaci erôvel, végsô 
soron gazdasági erôfölénnyel rendelkezik. A jelentôs 
piaci erôvel rendelkezô mûsorterjesztôt a szabályozó 
hatóság többek között átlátható, diszkriminációmen-
tes, ellenôrzött árakon alapuló hozzáférés biztosításá-
ra kötelezheti. A szabályozás súlyos értelmezési ne-
hézséget hordoz: a szabályozó hatóság által kiróha-
tó hozzáférési kötelezettség a „hozzáférés” hírközlési 
jogi meghatározása alapján eszközök és/vagy szolgál-
tatások elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása 
céljából történô rendelkezésre bocsátására terjed ki.79 
Márpedig a mûsorszolgáltatók nem elektronikus hír-
közlési szolgáltatás, hanem mûsorszolgáltatás nyújtá-
sa céljából férnek hozzá a mûsorterjesztô hálózathoz. 
A hozzáférési irányelv ezzel kizárja a mûsorszolgálta-
tók mint tartalomszolgáltatók hozzáférési igényét.80 
A joggyakorlatban azonban ez az ellentmondás egy-
általán nem jelent meg, a nemzeti szabályozó hatósá-
gok piacelemzési kötelezettségüknek eleget tettek, 
és számos esetben a mûsorterjesztôt terhelô kötele-
zettség kiszabására is sor került.81

A fenti értelmezési probléma mögött alapvetôen 
a hírközlés-szabályozási és médiaszabályozási szem-

pontok fel nem ismert ütközése áll. A 18-as piac hír-
közlési jogi szempontok alapján, hírközlési jogi meg-
oldásokkal – hírközlési hatáskörben82 – rendeli sza-
bályozni a mûsorterjesztô és a mûsorszolgáltató kö-
zötti kapcsolatot, végsô soron a mûsorszolgáltató pi-
acra lépésének feltételeit. A szabályozás tehát érin-
ti az alkotmányos médiaszabályozási célok megvaló-
sítását. Abból, hogy az adott szabályozási eszköz for-
málisan a hírközlési joghoz tartozik, még nem követ-
kezik, hogy az adott eszköz nem alkalmas az alkot-
mányos szempontok érvényesítésére. Mivel azonban 
a közösségi hírközlési szabályozás kizárólagos abban 
az értelemben, hogy a szabályozás hatálya alá vont 
kapcsolatrendszerekre a közösségi joggal összhang-
ban más szabályozás nem alkalmazható, ezért a kö-
zösségi hírközlési szabályozás által le nem fedett, de 
alkotmányos szempontból szükséges beavatkozások 
esetében a két szempont- és normarendszer konflik-
tusba kerül. Ilyen konfliktus adódhat abból, ha az al-
kotmányos szempontok a jelentôs piaci erôvel nem 
rendelkezô mûsorterjesztôkre vonatkozóan is szabá-
lyozást indokolnak, vagy ha a jelentôs piaci erô alap-
jául szolgáló, kizárólag gazdasági jellegû ismérvek al-
kotmányos szempontból nem megfelelôen határolják 
körül a szabályozás alá vont mûsorterjesztôket, to-
vábbá akkor, ha a hírközlési jog alapján a mûsorter-
jesztôre kiszabható kötelezettségek az alkotmányos 
szempontok érvényesítésére nem alkalmasak vagy 
nem elegendôk. Részben e lehetséges konfliktusok 
elkerülését szolgálják a közösségi hírközlési jog alap-
ján a piaci erôtôl függetlenül kiszabható – az elôzô-
ekben ismertetett – must carry kötelezettségek. Az 
a must carry-vel kapcsolatban levont következtetés, 
mely szerint a sokcsatornás platformokon a sokszí-
nûség sérelmének veszélye szabályozási beavatkozás 
nélkül is csekély, a médiarendszer tényleges jellem-
zôinek figyelembevételével valószínûvé teszi, hogy 
a 18-as piachoz kapcsolódó szabályozó hatósági in-
tézkedések az alkotmányos médiaszabályozás mér-
céjének is megfelelnek. Ez azonban nem indokol-
ja az Európai Bizottságnak azt a – feltehetôen nem 
teljesen végiggondolt – döntését, amely a hírközlé-
si szolgáltatók egymás közötti kapcsolatainak rende-
zésére szolgáló szabályrendszert a mûsorszolgáltatók 
piacra lépési feltételeinek meghatározására is alkal-
mazni rendelte.

A platformok közötti verseny alkotmányjogi  
jelentôsége

Az egyes platformüzemeltetôk szabályozása, a plu-
rális médiarendszer kialakításával kapcsolatos köte-
lezettségeik terjedelme jelentôs mértékben függ a 
külsô pluralizmus értelmezésétôl. A digitális mûsor-
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terjesztés ugyanis felveti azt a kérdést, hogy a külsô 
pluralizmusnak minden egyes platformon belül ér-
vényesülnie kell-e, vagy az alkotmányos szabályozá-
si célok a platformok mindegyikének együttes figye-
lembevételével is teljesíthetôk. A digitális terjeszté-
si technológiák ugyanis a közönség választási lehetô-
ségét nemcsak a tartalomszolgáltatások, hanem a kü-
lönbözô terjesztési hálózatok vonatkozásában is bôví-
tik. A digitális mûholdas mûsorszórás szélesebb kö-
rû elterjedésével, majd az internet-technológián ala-
puló – a hagyományos telefonvezeték alkalmazásával 
nyújtott – mûsorelosztás megjelenésével olyan tar-
talomterjesztési alternatívák jelentek meg, amelyek 
ténylegesen erôsítik a versenyt a sokcsatornás mû-
sorterjesztési rendszerek területén. A német Alkot-
mánybíróság 1986-ban hozott határozata a szolgál-
tatások közötti „külsô kiegyensúlyozottságot” csak 
olyan szolgáltatások vonatkozásában tartotta megva-
lósíthatónak, amelyek egymást ténylegesen képesek 
kiegyensúlyozni, a külsô pluralizmus követelményé-
nek ezért minden egyes mûsorterjesztési rendszer-
ben – és minden egyes vételkörzetben – meg kell 
valósulnia.83

sporn éppen a földfelszíni digitális mûsorszórás-
hoz köti e koncepció tarthatatlanságát.84 álláspont-
ja szerint a földfelszíni platformhoz való hozzáférés 
nem jár olyan többletterhekkel, amelyek akadályoz-
nák e platform más terjesztési szolgáltatásokkal pár-
huzamos igénybevételét, és az országos lefedettségû 
digitális földfelszíni szolgáltatás képes így kiegyen-
líteni a kábelrendszerek és a mûholdas mûsorszórás 
programkínálatában jelentkezô sokszínûségi és ki-
egyensúlyozottsági deficiteket. E korrekciós funk-
ció egyik feltétele, hogy a földfelszíni platform a kö-
zönség részére ingyenesen hozzáférhetô tartalmak 
széles választékát tegye hozzáférhetôvé. Ez azon-
ban nem az egyetlen – bár a fizetôs szolgáltatáshoz 
képest számos külföldi példa alapján életképesebb 
– üzleti modell. A korrekciós funkció nem valósul 
meg, ha a platformüzemeltetô a közönségtôl a szol-
gáltatás igénybevételéért az egyéb platformok díjával 
összevethetô díjat szed. Mivel a digitális földfelszíni 
terjesztésû tartalmak vétele minden esetben szüksé-
gessé teszi a megfelelô vevôberendezés beszerzését 
és üzemeltetését, ezért a korrekciós funkció betölté-
sének másik feltétele, hogy a közönség vállalja a be-
szerzés és az üzemeltetés anyagi és egyéb terheit.

A platformok összességében érvényesülô pluraliz-
mus e megközelítés alapján is akkor lehet alkalmas 
az alkotmányos szabályozási célok megvalósítására, 
ha a mûszaki lehetôségek mellett a várható fogyasz-
tói magatartást befolyásoló egyéb tényezôk sem aka-
dályozzák a platformok párhuzamos igénybevételét, 
illetve a platformok közötti váltást. Ha a közönség 

oldalán a platformok ténylegesen átjárhatók, illetve 
egymással akadálymentesen helyettesíthetôk, akkor 
az egyes platformok esetleg egyoldalú tartalomkíná-
lata a platformok összességében továbbra is kiegyen-
lítheti egymást. Az egyes platformok, illetve mûsor-
terjesztési szolgáltatások helyettesíthetôségének kér-
dését részletesen vizsgálta a versenyjogi, valamint a 
hírközlési jogi piacmeghatározási gyakorlat. Az Eu-
rópai Unió Bizottsága az 1990-es években több ha-
tározatában85 azt az álláspontot képviselte, hogy az 
igénybevétel technikai és pénzügyi feltételeiben je-
lentôs különbségeket mutató mûsorterjesztési lehe-
tôségek egymást nem helyettesítik; e határozatok 
szerint a háztartások jelentôs része a váltással járó 
anyagi és nem anyagi terheket nem hajlandó vállal-
ni („lock-in-effect”). A 2001-ben hozott Telia/Telenor-
döntés szerint azonban több tényezô utal arra, hogy 
a kábeles és a digitális mûholdas mûsorterjesztés kö-
zötti különbségtétel a digitális technológiák alkal-
mazásával nagy valószínûséggel elvesztette jelentô-
ségét.86 A határozat végül nem foglalt egyértelmûen 
állást a helyettesíthetôség kérdésében.

A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak a 18-as piacra 
vonatkozó – egyelôre konzultációra bocsátott, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival alapvetôen meg-
egyezô eredményre vezetô – piacelemzésében a ta-
nács arra a következtetésre jutott, hogy jelenleg az 
igen eltérô mûsorkínálat, a belépési díjak, havidí-
jak, a vételhez szükséges eszközök miatt a földfel-
színi, illetve a nyílt hozzáférésû mûsorszórás, a mik-
rohullámú mûsorterjesztés, a kábelszolgáltatások, az 
IPTV, illetve a digitális mûholdas mûsorszórási szol-
gáltatások nehezen összevethetôk egymással, keres-
leti oldalról még jellemzôen nem helyettesítôi egy-
másnak. Az elemzés szerint ugyanakkor a piac vár-
hatóan a platformok közötti helyettesítés irányába 
fog elmozdulni, vagyis a különbözô mûsorterjeszté-
si platformok kiskereskedelmi piaca várhatóan egya-
zon szolgáltatási piachoz fog tartozni.87

Egyelôre tehát kétséges, hogy a tényleges fo-
gyasztói magatartást is figyelembe véve megvaló-
sul-e a platformok közötti átjárhatóság, és a jogalko-
tó lemondhat-e az adott platformon belüli sokszínû-
ség érvényesülésérôl. A platformok bôségét azonban 
már most sem hagyhatja figyelmen kívül a szabályo-
zási eszközök kiválasztásánál.

A digitális mûsorterjesztés  
„szûk keresztmetszetei”

A digitális médiáról folyó diskurzus általánosan elfo-
gadott tétele lett, hogy a digitális médiarendszer sok-
színûségét elsôsorban a hozzáférési lehetôségek ha-
tározzák meg. A hozzáférés értelmezhetô a tartalom-
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szolgáltatóknak az infrastruktúra különbözô eleme-
ihez való hozzáféréseként, és ez alapfeltétele a kö-
zönség különbözô információkhoz való hozzájutásá-
nak. A hozzáférés azért válhatott – újra88 – a média-
szabályozás kulcsfogalmává, mert a digitális televí-
ziózásnak meghatározó jellemzôje a médiaértéklánc 
kibôvülése olyan, a digitális televíziózás szabályozá-
sáról folytatott viták középpontjában álló új szolgál-
tatásokkal, amelyek a tartalomszolgáltató és a közön-
ség között sajátos, megkerülhetetlen szûrô funkciót 
látnak el. Az érintett szolgáltatások szûk keresztmet-
szet jellege abból adódik, hogy a digitális televíziós 
infrastruktúra „ellenôrzésének stratégiai pontjai”.89 
„Olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek elérhetô-
sége a hozzáférés feltételei szempontjából közérde-
kûnek minôsülnek.”90 E szolgáltatások mindegyi-
ke döntôen befolyásolja a tartalomszolgáltatók kö-
zönséghez való eljutással kapcsolatos esélyeit, és ez-
zel a közönség számára elérhetô tartalomkínálatot is. 
A piaci szereplôk hozzáférési lehetôségei végsô soron 
közvetlenül érintik az alkotmányos médiaszabályo-
zási célok megvalósítását, a plurális médiarendszer 
kialakulását.91 Egyértelmûen ilyen pozícióban van-
nak az – elôzô pontban tárgyalt – platformüzemelte-
tôk, a különbözô programcsomagok összeállítását és 
értékesítését végzô vállalkozások. A médiaértéklánc 
a hozzáférést befolyásoló további elemekkel is bôvül. 
Ilyenek különösen a feltételes hozzáférési rendsze-
rek, az alkalmazási program interfészek és az elekt-
ronikus programkeresôk.

A feltételes hozzáférési rendszerek teszik lehetôvé 
egy fizetôs digitális tartalom kódolását, illetve az er-
re jogosult elôfizetôk részére a tartalomhoz való hoz-
záférést. A különbözô digitális tartalomszolgáltatások 
használata feltételezi egy olyan felület (alkalmazási 
program interfész) rendelkezésre bocsátását, amely 
biztosítja az adott – jellemzôen interaktív – szolgál-
tatás és a készülék közötti adatcserét. Az elektroni-
kus programkalauz a különbözô digitális tartalmak 
közötti választást teszi lehetôvé a felhasználók részé-
re. Ezeket a – middleware szolgáltatásként is jelölt – 
szolgáltatásokat az európai hírközlési szabályozás a 
hírközlési infrastruktúra részeinek tekinti, és azokra 
kiterjeszti saját hatályát. szabályozásukhoz két esz-
közt rendel: egyrészt a szolgáltató piaci erejétôl füg-
getlen, tisztességes, méltányos és megkülönböztetés-
mentes feltételekkel biztosított hozzáférés elôírását, 
másrészt a technikai eszközök átjárhatóságát biztosí-
tó nyílt szabványok alkalmazásának támogatását. E 
megoldások jelentôsen eltérnek a közösségi hírköz-
lés-szabályozás általános koncepciójától, amely a pi-
aci szereplôk egymás közötti, illetve a fogyasztókkal 
fennálló kapcsolataiba csak kivételes, az adott vállal-
kozás piaci pozíciójától függô és a hatékony verseny 

elômozdításhoz elengedhetetlen beavatkozást tesz 
lehetôvé. Az eltérô szabályozást maguk az irányelvek 
is „a szabad információáramlás, a médiapluralizmus 
és a kulturális sokszínûség”92 biztosításának szüksé-
gességével indokolják.

A közösségi szabályozás a feltételes hozzáférési 
rendszerek esetében elôírja, az alkalmazási program 
interfész és az elektronikus programkalauz esetében 
pedig a tagállamok számára lehetôvé teszi annak elô-
írását, hogy e szolgáltatások nyújtói szolgáltatásuk 
igénybevételét – a szolgáltatáshoz való hozzáférést – 
minden mûsorszolgáltató részére tisztességes, méltá-
nyos és megkülönböztetésmentes feltételekkel biz-
tosítsák.93 A szabályozás tehát a hozzáférés kötelezô 
biztosítását írja elô, és az egyes tartalomszolgáltatók 
számára a hozzáférés feltételeinek meghatározásában 
esélyegyenlôséget, de a különbözô típusú tartalom-
szolgáltatókkal szemben nem szükségszerûen azonos 
feltételeket garantál. Feintuck és Varney ugyanakkor 
arra hívja fel a figyelmet, hogy e feltételek pontosabb 
tartalmát sem a közösségi szabályozás, sem a joggya-
korlat nem határozza meg: „e követelmények olyan 
szabályként jellemezhetôk, amely szûkíti a szerzô-
dô felek egyébként rendelkezésre álló diszkrecioná-
lis döntési mozgásterét, de nem lehet elég jól defini-
ált ahhoz, hogy a feleknek bizonyosságot adjon arra 
vonatkozóan, hogyan befolyásolja a szabályozás tár-
gyalásaik eredményeit.”94 Ennek következtében ne-
héz megítélni, hogy e követelmények az adott szol-
gáltatások hatékony szabályozását jelentik-e.

Alkotmányos szempontból a közösségi jogban 
megjelenô szabályozási megoldás elsôsorban azt a 
kérdést veti fel, hogy a hozzáférési feltételek ilyen 
meghatározása megfelelô garanciát jelent-e a sokszí-
nû tartalomkínálat megvalósításához. Annak ellené-
re, hogy a hozzáférési irányelv a szabályozás indoka-
ként kifejezetten hivatkozik a médiapluralizmusra, 
a szabályozás alapvetôen gazdasági, nem pedig alap-
jogi szemléletû.95 A vállalkozások közötti megálla-
podás tisztességes, méltányos és megkülönböztetés-
mentes feltételei nem eredményezik szükségszerû-
en a tartalomkínálat sokszínûségét. E feltételek nem 
garantálják minden álláspont megjelenésének lehe-
tôségét, sôt a kisebbségi álláspontok, illetve a szû-
kebb közönségcsoport igényeinek megfelelô tarta-
lomkínálat megjelenését a megkülönböztetésmen-
tes feltételek akár hátrányosan is érinthetik. A „tisz-
tességesség” és „méltányosság” a pluralizmus köve-
telményére tekintettel azonban értelmezhetôk úgy 
is, hogy azok alapján nem az adott tartalomszolgálta-
tás gazdasági, hanem annak társadalmi, kommunika-
tív jelentôsége határozza meg a hozzáférés feltétele-
it. Reinemann szerint e szabályozási modell a média-
szabadsággal kizárólag olyan értelmezés mellett van 
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összhangban, amely alapján a hozzáférést a sokszí-
nûség mércéje szerint kell biztosítani.96 álláspontja 
szerint ebbôl nemcsak az egyes tartalomszolgáltatók 
esélyegyenlôségén alapuló hozzáférés biztosítása, ha-
nem „a strukturálisan hátrányos kommunikatív érde-
kek aktív támogatása”97 is következik, és a tartalom-
szolgáltatások hozzáférési feltételeinek meghatározá-
sa nem alapulhat kizárólag a middleware szolgáltató 
gazdasági érdekein. A közösségi szabályozás ezt az 
értelmezést tehát nem zárja ki, de a tagállami jogal-
kotónak és szabályozó hatóságoknak különösen nagy 
felelôssége van az alkotmányos szempontok érvénye-
sítésében. Varney arra mutat rá, hogy ezzel kapcso-
latban a tagállami implementáció „csalódást keltô”, 
és a nemzeti jogalkotók elmulasztották a sokszínû-
ség garantálásához szükséges intézkedéseket.98

Az Európai Unió Bizottsága szerint a digitális te-
levíziózás sikerének feltétele a middleware szolgálta-
tások mindenki számára hozzáférhetô, közös szabvá-
nyainak kialakítása és alkalmazása.99 Az egymással 
együttmûködni nem képes, az adott szolgáltatóhoz 
kötôdô egyedi megoldások a piac felaprózódásához 
vezetnek, a szolgáltatóváltás jelentôs költségeivel – 
azzal, hogy a szolgáltatóváltás egyúttal új eszközök 
beszerzésére kényszeríti a háztartásokat – sértik a 
fogyasztók érdekeit, és végsô soron akadályozzák a 
digitális televíziózás piacának fejlôdését. Az intero-
perabilitás a hálózat üzemeltetôje számára a más há-
lózatokkal való együttmûködés képességét, a tarta-
lomszolgáltató számára szolgáltatásának az erre alkal-
mas minden platformon való elérhetôvé tételét, a fo-
gyasztó számára pedig a szolgáltatások széles válasz-
tékának egyszerû – optimálisan egyetlen készülék 
segítségével történô – igénybevételét jelenti. A plat-
formok nyitottsága jelentôsen meghatározza az elér-
hetô szolgáltatások és alkalmazások választékát, ez-
zel együtt a fogyasztói magatartást és a piaci lehe-
tôségeket. Az elektronikus hírközlési keretirányelv 
ezekre tekintettel arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
segítsék elô a nyílt platformok alkalmazását. A tagál-
lamoknak a tartalomszolgáltatókat nyílt alkalmazá-
si program interfész alkalmazására, a fogyasztói ké-
szülékek gyártóit nyílt szabványokat alkalmazó ké-
szülékek gyártására, az alkalmazási program inter-
fészek tulajdonosait pedig az alkalmazási program-
nak az interfésszel való együttmûködéséhez szüksé-
ges információk tisztességes, ésszerû és diszkriminá-
ciómentes rendelkezésre bocsátására kell ösztönöz-
niük. Ma már több mint tíz európai országban hasz-
nálják a Multimedia Home Platform nevû nyílt szab-
ványt.100 A nyílt szabványok alkalmazása, illetve az 
ennek feltételeit megteremtô szabályozás a plurális 
médiarendszer kialakítását elômozdító alkalmas és 
arányos eszköz lehet.

A médiaszabadság alanyainak bôvülô köre

Az elôzôek alapján megállapítható, hogy a digitális 
médiarendszerben a szabályozás súlypontja a mûsor-
szolgáltatókról egyre inkább a médiaértéklánc más 
szereplôire helyezôdik. Wolfgang Hoffmann-Riem 
a folyamat lényegét abban látja, hogy míg a korábbi 
médiaszabályozás középpontjában a mûsorszolgálta-
tó állt, amelyeknek a tevékenysége a teljes – a mû-
sorgyártástól a terjesztésig terjedô – médiatevékeny-
ség koordinációjára kiterjedt, addig a médiarendszer 
tagolódásával és új típusú szereplôk megjelenésével 
a mûsorszolgáltató koordinációs ereje csökken, és bi-
zonyos koordinációs funkciók más médiapiaci sze-
replôkhöz, például a mûsorcsomagok összeállítóihoz 
vagy a navigációs rendszerek üzemeltetôihez kerül-
tek. Mivel ezeknek az új szereplôknek a tevékenysé-
ge alapvetôen befolyásolja a közönséghez eljutó tar-
talomkínálatot és ezzel a közvélemény és az egyé-
ni vélemények formálását, a plurális médiarendszer 
kialakítására vonatkozó szabályozás alá kell vonni.101 
A médiaszabályozásnak nem magához a mûsorszol-
gáltatáshoz, hanem mindazokhoz a tevékenységek-
hez kell kapcsolódnia, amelyeknél a médiarendszer-
nek az alkotmányos mérce szerinti mûködôképessé-
gével kapcsolatos kockázatok jelentkeznek, és ame-
lyeknél a legkisebb szabályozói beavatkozással való-
síthatók meg a szabályozási célok.

A kábelszolgáltatókkal kapcsolatban jut schulz, 
seufert és Holznagel arra a következtetésre, hogy az 
a szolgáltató, amelyik akár csak részben maga dönt 
a továbbított mûsorcsomagok összeállításáról, részt 
vesz a médiaszabadság kialakításában, és a tevékeny-
ségét korlátozó szabályozás alkotmányossága nem a 
vállalkozás szabadsága alapján, hanem a médiarend-
szer kialakítására vonatkozó alkotmányos kötelezett-
ség alapján ítélendô meg.102 sôt a tartalomsemleges 
szolgáltatások is a médiaszabadság körébe tartoz-
nak, amennyiben „a tömegkommunikációs közlés-
hez speciális közelségben vannak”.103 A szerzôk sze-
rint így a multiplex szolgáltatás egyszerû technikai 
szolgáltatásként is része a médiaszabadság érvénye-
sülésének, mivel befolyásolja a mûsorok közönség-
hez való eljutását, illetve annak feltételeit; ugyanez 
vonatkozik a feltételes hozzáférési rendszerekre is.104 
Gersdorf szerint a platformüzemeltetô tevékenysé-
ge programcsomag-összeállítóként és egyszerû mû-
sorjel-továbbítóként is a médiaszabadság körébe tar-
tozik, ezért arra is kiterjed a médiarendszer kialakí-
tására irányuló szabályozás.105 A médiaszabadság ala-
nyai összességében mindazok a személyek és szerve-
zetek, akiknek és amelyeknek a tevékenysége a mé-
diarendszer mûködése – a média funkcióinak ellá-
tása – szempontjából releváns, akiknek és amelyek-
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nek – például a tartalombeszállítói vagy tartalomköz-
vetítôi – tevékenysége a médiaszabadság megvaló-
sulásához elengedhetetlen, és ezzel a véleménynyil-
vánítás és a tájékozódás szabadságának érvényesülé-
sét szolgálja.106

Versenyjogi és hírközlési jogi eszközök  
a médiarendszer kialakításában?

Az elôzô pontokban bemutatott folyamatok és jelen-
ségek végsô soron ahhoz a kérdéshez vezetnek, hogy 
az alkotmányos médiaszabályozási célok megvalósít-
hatók-e hírközlési jogi vagy versenyjogi eszközökkel. 
Az alkotmányos célok megvalósítását szolgáló konk-
rét szabályozási eszközök kiválasztásában a jogalko-
tónak széles mozgástere van. A szabályozási eszkö-
zökkel kapcsolatban az alkotmányos mérce kizárólag 
utólagos kontrollt tesz lehetôvé, és e mérce az egyes 
eszközöket éppen az alapján minôsíti, hogy arányos 
beavatkozás mellett alkalmasak-e a plurális média-
rendszer kialakítására. Alkotmányos szempontból – 
eltekintve az esetleges formai jogalkotási követel-
ményektôl – nincs jelentôsége annak, hogy az egyes 
eszközök egyébként a médiatörvényben, a hírközlési 
törvényben vagy a versenytörvényben találhatók-e, 
illetve hogy az ezekhez kapcsolódó szabályozó ható-
sági hatásköröket egy „médiahatóság”, egy hírközlési 
hatóság, egy versenyhatóság vagy éppen egy ezek in-
tegrációjával létrejövô szerv gyakorolja-e. A konkurá-
ló jogterületekkel szemben a szûk értelemben vett – 
jellemzôen médiatörvényhez kapcsolódó – médiajog 
visszaszorulása nem kis részben arra vezethetô visz-
sza, hogy a számszerûsíthetô, mérhetô eredmények-
hez szokott hírközlési joggal és versenyjoggal ellen-
tétben a médiaszabályozás eredményessége, a plu-
rális médiarendszer megvalósulása objektíven alig-
ha mérhetô, az egyébként is nagyrészt feltételezések 
alapján meghatározott szabályozási célok megvalósí-
tásának konkrét kritériumai általánosságban nem ha-
tározhatók meg.

A versenyjog – mind közösségi, mind tagállami 
szinten – számos esetben bizonyult a plurális média-
rendszer kialakítása hatékony eszközének.107 Ma még 
ugyanakkor széles körben elfogadott – bár inkább 
feltételezéseken, mint mérhetô tényeken alapul – az 
az álláspont, hogy a hatékony piaci verseny és a tar-
talmi sokszínûség megvalósulása között nincs köz-
vetlen összefüggés.108 Az általános versenyjog elég-
telenségét a médiaszabályozással foglalkozó szerzôk 
szerint már „a kartell- és a médiajog alapvetô céldi-
vergenciája”109 is megalapozza: míg az általános ver-
senyjog célja a hatékony piaci verseny védelme, és az 
ezt elsôsorban veszélyeztetô gazdasági erôfölény ér-
tékelése gazdasági szempontok alapján történik, ad-

dig a média ágazati szabályozása végsô soron a sok-
színû tartalomkínálat létrejöttének feltételeit igyek-
szik kialakítani. A véleménypluralizmust versenyjo-
gilag nem kifogásolható magatartások és helyzetek 
– például a vállalkozás belsô növekedése – is veszé-
lyeztethetik, és a hatékony piaci verseny sem garan-
tálja, hogy az egyes szolgáltatók eltérô politikai, vi-
lágnézeti, kulturális álláspontokat képviselnek. szá-
mos külföldi példa mutatja azonban, hogy a médiapi-
aci koncentráció ágazati szabályozása legalábbis sza-
bályozási módszereiben közelít az általános verseny-
szabályozáshoz.110

Ahogy láttuk, az európai hírközlés-szabályozás 
a maga hatályát a médiapiac szerkezetét alapvetô-
en befolyásoló szabályozási eszközök jelentôs részé-
re kiterjesztette. Ez, illetve az ebbôl eredô, a hír-
közlési jogi és médiaszabályozási elvárások és meg-
oldások közötti esetleges ütközések visszavezethe-
tôk az infokommunikációs szektor szabályozásának 
egyik szabályozási elvére, nevezetesen a tartalom és 
az infrastruktúra elkülönült szabályozása elvére. Ez 
az 1990-es évek második felétôl az infokommuniká-
ciós szektor szabályozásáról folyó diskurzus egyik fô 
motívumává vált szabályozási elv jelentôsen befolyá-
solta az európai hírközlés-szabályozás kialakítását.111 
A keret irányelv preambuluma, illetve a szabályozás 
tárgyi hatályának meghatározása rögzíti, hogy „a ke-
retszabályozás […] nem terjed ki az elektronikus hír-
közlô hálózatokon elektronikus hírközlési szolgálta-
tások igénybevételével nyújtott szolgáltatások tartal-
mára, így a mûsorszolgáltatási tartalomra, pénzügyi 
szolgáltatásokra és egyes információs társadalommal 
összefüggô szolgáltatásokra”.112

Az infrastruktúra- és tartalomszabályozás követ-
kezetes szétválasztása azonban nem valósítható meg. 
Az Európai Bizottság maga is rámutat arra, hogy míg 
a hírközlési hálózatok és a kapcsolódó szolgáltatá-
sok a technológiától függetlenül és tekintet nélkül 
az átvitt tartalomra azonos feltételek alá vonhatók, 
addig a tartalom szabályozásában összhangot kell te-
remteni az adott tartalomszolgáltatás jellemzôivel 
és az e szolgáltatással kapcsolatos közérdekû célok-
kal.113 A két szabályozási tárgy „érintkezésénél” fel-
merül egy további, a médiarendszer kialakítását köz-
vetlenül érintô szabályozási probléma: a tartalomnak 
az infrastruktúrában való megjelenése, azaz a tarta-
lomszolgáltató hozzáférése az infrastruktúraszolgál-
tató rendelkezése alatt álló kapacitásokhoz. A tar-
talomszolgáltatások továbbítására szolgáló kapacitá-
sok elosztása a médiarendszerrel kapcsolatos alkot-
mányossági szempontok és médiapolitikai célkitû-
zések érvényesülését döntôen befolyásolja. Függet-
lenül attól, hogy a szabályozás formálisan hírközlési 
jogi vagy médiajogi – vagy éppen versenyjogi, illet-
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ve akár szerzôi jogi – eszközök és intézmények útján 
valósul-e meg, ezeknek az alkotmányos követelmé-
nyeknek minden esetben érvényesülniük kell. A kö-
zösségi szabályozás – bár csak a keretirányelv pream-
bulumában – figyelembe is veszi e követelményeket: 
„az átvitel szabályozásának és a tartalom szabályozá-
sának egymástól való elválasztása nem sérti az ezek 
között meglévô kapcsolatok figyelembevételét, kü-
lönösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínûség 
és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.”114

A tartalom és az infrastruktúra szabályozásának 
szétválasztása a közösségi szabályozásban egy továb-
bi ponton nem valósul meg következetesen. A „rá-
diómûsor- vagy televíziómûsor tartalomszolgáltatá-
si csomag értékesítésére vonatkozó ajánlatot” a hoz-
záférési irányelv preambuluma is kifejezetten tar-
talomszolgáltatásnak minôsíti, amelyre az elektro-
nikus hírközlô hálózatok és elektronikus hírközlé-
si szolgáltatások közös keretszabályozása nem terjed 
ki.115 Ugyanakkor sem a közösségi jogi, sem a tagál-
lami elôírások nem választják el a platformüzemel-
tetô programcsomag-szerkesztési és jelátviteli tevé-
kenységét. A programcsomag-szerkesztés „másod-
lagos tartalom-összeállító, aggregáló”116 szolgáltatás, 
egyfajta sajátos tartalomszolgáltatás, amire sajátos, a 
programcsomag-összeállító szerkesztési tevékenysé-
gének kereteit meghatározó tartalomszabályozásnak 
kellene vonatkoznia. Jelenleg azonban e tartalom-
szolgáltatói, szerkesztôi jellegû tevékenyég az infra-
struktúra szabályozására irányuló szabályozás hatá-
lya alatt áll. A must carry elôírások, illetve a 18-as pi-
achoz kapcsolódó hozzáférési kötelezettségek cím-
zettjei „a nyilvánosság számára rádió- vagy televízió-
mûsorok szétosztására szolgáló elektronikus hírközlô 
hálózatokat szolgáltató vállalkozások”,117 annak elle-
nére, hogy e szabályozási eszközök 
valójában nem az – adott esetben 
ugyanazon vállalkozás által végzett 
– jeltovábbítási, hanem a program-
csomag-összeállítási tevékenységet 
érintik. A tartalom és az infrastruk-
túra szabályozásának következetes, 
az alapelvi szinten túl a részletsza-
bályokban is megvalósuló szétvá-
lasztásával tehát még a hírközlés-szabályozási és mé-
diaszabályozási eszközök és hatáskörök látszólagos 
ütközései is elkerülhetôk lennének, és a médiarend-
szer kialakításában továbbra is az alkotmányos, nem 
pedig a közösségi jogi és gazdasági szempontok len-
nének a meghatározók. Ez akkor is tisztább helyze-
tet teremtene, ha egyébként a hírközlési jogi szem-
pontokat követô szabályozási beavatkozás alapvetô-
en megfelel az alkotmányos szempontok alapján in-
dokolt beavatkozásnak.

Varney e konfliktusok elkerülésére az infokommu-
nikációs szektor szabályozásának problémáin messze 
túlmutató megoldást javasol: a közösségi kompeten-
ciák kiterjesztését tartja szükségesnek annak érde-
kében, hogy a közösségi jogi szabályozás a médiasza-
bályozással kapcsolatos közérdekû követelményeket 
(public policy dimension) is figyelembe vegye.118 A kü-
lönbözô szempontrendszerek konfliktusa azonban 
már azzal is elkerülhetô lenne, ha a jogalkotó a tagál-
lami implementáció során megfelelôen és szándékol-
tan figyelembe venné a médiarendszer kialakításával 
kapcsolatos alkotmányos szempontokat, kihasználná 
a közösségi szabályozásban ehhez egyébként – a hír-
közlési irányelvekben a pluralizmusra és a közérdek-
re történô hivatkozással, sôt akár a római szerzôdés-
nek a kultúrára vonatkozó (151.) cikkelye alapján – 
biztosított tagállami mozgásteret.

a m éDi a szu bj ektí v 
sza ba Dsága felé

A „demokratikus közvélemény kialakulása feltétele-
inek és mûködése fenntartásának biztosítására irá-
nyuló állami kötelezettség”119 a médiaszabadság e ta-
nulmányban is követett, több ország alkotmánybíró-
sági gyakorlatában hangsúlyosan jelen lévô objektív-
intézményi megközelítésébôl, illetve a médiaszabad-
ság instrumentális igazolásából vezethetô le. Ez az ér-
telmezés az egyes rádiós és televíziós mûsorszolgál-
tatók szubjektív közlési szabadságát alárendeli a mé-
diaszabadságnak az egyéni véleményalkotás és véle-
ménynyilvánítás szabadságát szolgáló funkciójának. 
A médiarendszer kialakítására vonatkozó szabályozás 
nem korlátozza a véleményszabadságot, hanem ép-

pen ellenkezôleg: a médiaszabad-
ságnak az alkotmányos követelmé-
nyek szerinti aktív alakításával ga-
rantálja annak érvényesülését.120

A digitális átállás eredménye-
ként létrejövô médiarendszer azon-
ban megkérdôjelezi e koncep-
ció fenntarthatóságát. Az alkotmá-
nyos médiaszabályozási célok egy-

re csökkenô állami beavatkozással történô megva-
lósítása a mûsorszolgáltatók szubjektív, alanyi véle-
ményszabadságára helyezi a hangsúlyt. A szubjek-
tív mûsorszolgáltatási jog irányába való elmozdulás 
az objektív-intézményi értelmezést legkövetkezete-
sebben érvényesítô német Alkotmánybíróság gyakor-
latában is megjelent, elôször az 1998-ban született 
„extra radio” határozatban.121 E határozatban a tes-
tület megállapította, hogy a törvényhozó objektív jo-
gi kötelezettsége egyúttal a mûsorszolgáltató alapjo-

az a szolgáltató, ame-
lyik akár csak részben 
maga Dönt a továbbí-
tott mûsorcsomagok 
összeállításáról, részt 
vesz a méDiaszabaDság 

kialakításában



F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 7.  2 .  s z á M TA N U l M á N y  /  39

gi pozíciójának biztosítására is szolgál, a törvényho-
zó által létrehozott médiarendszer keretein belül.122 
sôt a szubjektív médiaszabadság a határozat szerint 
nemcsak a már engedéllyel rendelkezô mûsorszolgál-
tatókat illeti meg, hanem azt az engedélyre pályá-
zók is érvényesíthetik a kiválasztási és engedélyezé-
si eljárás során. Egy a pártok mûsorszolgáltatási lehe-
tôségét kizáró rendelkezést a médiaszabadságba üt-
közônek minôsítô döntésében az objektív médiasza-
badság egész koncepcióját megkérdôjelezte a Nie-
dersächsische staatsgerichtshof. A tartományi felsô-
bíróság álláspontja szerint vitatható, hogy a média-
szabadság objektív jogi oldala továbbra is megelôzi a 
szubjektív médiaszabadságot, és továbbra sem lehet 
a mûsorszolgáltatáshoz való szabad hozzáférés jogá-
ra hivatkozni.123

A médiaszabadság szubjektív megközelítése azt 
jelenti, hogy a mûsorszolgáltatási tevékenységbe va-
ló állami beavatkozás a véleményszabadság korláto-
zásának minôsül, így ki kell állnia a szükségesség és 
arányosság próbáját. A pluralizmus, a demokratikus 
közvélemény továbbra is a korlátozás szükségességét 
megalapozó tényezô marad, az arányosság követel-
ményének alkalmazása pedig ugyanazt eredménye-
zi, mint a médiarendszer kialakítását szolgáló arányos 
eszköz kiválasztására irányuló eljárás. A médiapiaci li-
beralizáció, illetve az azt élénkítô digitális átállás nyo-
mán elinduló szemléletváltás inkább szimbolikus, és 
érdemben nem befolyásolja a szabályozást. E fordulat 
jelentôsége azonban nem lebecsülendô: a vélemény-
nyilvánítás szabadságának értelmezésében a felelôs-
ségrôl a szabadságra helyezi a hangsúlyt.
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