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Kelt: 2010. december 16-án, Schmitt 
Pál pécsi látogatása alkalmával 

 
 
Alulírott, az Új Nemzeti Rádiótanács (ÚNeR) Ellenőrző Hatóságának elnöke valamint 
az ÚNeR Ellenőrző Hatóság Felügyeleti Bizottságának elnöke Köztársasági Elnökünk 
pécsi látogatása alkalmával az alábbi levelet fogalmazzuk meg. 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
Kormányunk a nemzeti média ügyének rendezése érdekében jelentős előrelépést tett 
az új médiatörvény-tervezet megfogalmazásával. Tanácsunk megalakulása óta 
felügyeli, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa 
felelősen irányítja-e a nemzeti médiakincset. Ennek során lettünk figyelmesek arra, 
hogy a tervezet számos helyen mégis túlzottan nagy sajtó- és szólásszabadságot enged 
alanyainak, így ezúton kérjük, hogy ne fogadja el azt, hanem az alábbi 
módosításokkal kiegészítve küldje vissza Kormányunknak átgondolásra, 
megvitatásra. 
 
Javasoljuk, hogy 
 

1. A Médiatanács léphessen fel a világ bármely rádiójával, újságjával vagy 
online sajtótermékével szemben, ha azt Magyarországon is terjesztik! 

2. A zenei tematikájú lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a zenei művek 
közzétételére szánt műsoridő legalább 66,66 százalékra (vagyis ⅔ részre) 
növeljék a magyar zenei művek arányát, a külföldi gyártású felvételek esetén 
pedig tegyék kötelezővé a szövegfordítások RDS-en keresztül történő 
feliratozását vagy hang-alámondás alkalmazását! 

3. A kiemelkedően nagy hallgatottságú lineáris rádiós médiaszolgáltatók a fent 
jelzett arányon belül vallási műsorokkal és nemzeti ünnepek közvetítésével is 
mérhetően csökkenthessék hallgatottságukat! 

4. Az interneten megjelenő lineáris médiaszolgáltatás üzemeltetője köteles maga 
gondoskodni a meghatározott vételkörzet megőrzéséről, a vételkörzeten kívüli 
internetes csatlakozások tiltásáról! 

5. A felsőoktatásban média szakirányon végzett hallgatók, továbbá a 
médiaszolgáltató munkavállalói munkába állás előtt tegyenek esküt a 
Médiatanács előtt! 

6. A műsorszolgáltató negyedéves önbírságbecslési bevallást legyen köteles 
tenni az éves bírságáltalány megállapításához! 

7. A Facebook felhasználói az elsődlegesen Magyarország számára kijelölt 
elektronikus hírközlési azonosító igénybevételével közzétett tartalmak évi 
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mennyiségének több, mint felét európai művek, több, mint harmadát magyar 
művek bemutatására legyenek kötelesek fordítani! 

8. A nemzet fogyatkozásának megállítását segítendő, hétfői napokon 
médiaszolgáltatás nem nyújtható! Ugyanezen célból, különleges demográfiai 
helyzetekben a hatóság előírhatja erotikus tartalmak közzétételét is, kizárólag 
korhatárvédő csomagolással ellátva. 

9. A gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett törvénysértő médiaszolgáltatás 
tényéről a Média- és Hírközlési Biztos köteles legyen beszámolni azon 
intézmény vezetőjének, ahol az elkövető alap- vagy középfokú oktatásban 
vesz részt. Az elkövető számára az adott évben magatartásból nem adható 
elégségesnél jobb osztályzat. Ezzel együtt legalább fél évre meg kell vonni a 
családi pótlékot. Ennek ügyében az illetékes jegyző köteles eljárni. 

10. Az audiovizuális médiaszolgáltató főműsoridőben köteles méltó minőségben 
elhelyezni a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát a médiaszolgáltatásban 
úgy, hogy az a hasznos képtartalom legalább kétharmad részében, jól 
olvashatóan legyen látható. 

11. (1) A médiaszolgáltatók híradásaikban 80% arányban kötelesek legyenek 
pozitív hangulatú, a nemzet felemelkedéséről szóló híreket közzétenni! 
(2) A médiaszolgáltatók híradásaikban 50% arányban kötelesek legyenek 
beszámolni a kormányzat tevékenységéről! 
(3) A kormányzat tevékenysége nem jelenhet meg negatív végkicsengésű 
tudósításokban. 
(4) Amennyiben a kormányzat tevékenységéről szóló hírek mennyisége 
túllépné a híradásokban az 50%-ot, a (2) bekezdés automatikusan érvényét 
veszti. 

12. Javasoljuk, hogy a hírműsorok szerkesztői a megfelelő jó hír arány fenntartása 
érdekében a bűnözés és katasztrófák elkerülése végett munkatársaikat 
mozgósíthassák! 

13. Közszolgálati médiaszolgáltató munkatársa nem lehet a kormány ellensége és 
nem kérdőjelezheti meg a szabadon választott kabinet hatalmát. A 
munkavállaló a tisztség elfogadását követően nem szegülhet szembe a 
megbízóval. Egyik média se mondjon mást, mint a másik! 

 
Jelszavaink: Még Nagyobb Átláthatóság, Működőképesség, Takarékosság! 
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valamint az Ellenőrző Hatóság további tagjai. 


