
A választások médiabeli megjelenésének külföldi szabályozásáról  

 

Bevezetés 
 
 
A Műsorfigyelő és -elemző Igazgatóság a 2002-es országgyűlési választásokra készülve - a 

Nemzetközi kapcsolatok osztályának tevékeny asszisztenciájával - felmérést készített az 

európai és a tengerentúli országok médiahatóságainak gyakorlatáról a korteshadjárat alatt. A 

négy évvel ezelőtti kísérlethez hasonlóan, most is a külföldi hatóságok által visszajuttatott 

válaszok tapasztalatait foglaltuk össze. (A kiküldött kérdéseinket a Melléklet tartalmazza.) A 

kitekintés célja kettős, egyrészt ismételten felvázolni az ORTT helyét a nemzetközi porondon, 

másrészt a külföldön meghonosodott praxis segítségével „megtermékenyíteni” az elmúlt 

években kialakított módszertant - amelynek segítségével az elemzések új szempontokkal és 

technikákkal gazdagodhatnak. Végül, de nem utolsó sorban - reményeink szerint - a 

vizsgálódások segítséget nyújtanak az ORTT által kiadott Választási ajánlás átdolgozásához.  

 Kérdéseink fókuszában - ugyanúgy, mint négy évvel ezelőtt - a politikusok 

„médiamegjelenítésével” kapcsolatos szabályok álltak. A válaszoló országok többsége 

elsősorban a hír- és magazinműsorokra koncentrált, mivel véleményük szerint ezen 

programok gyakorolják a legkomolyabb hatást az állampolgárok pártpreferenciáira, hiszen 

szinte univerziálénak tekinthető az a megállapítás, miszerint a társadalom túlnyomó többsége 

politikai értesüléseit az elektronikus médiumokon keresztül szerzi be. Továbbá, a 

véleményműsorokkal ellentétben, a hír- és politikai magazinműsorok úgy állítják be magukat, 

mintha a valóság hű tükörképei lennének. A befogadók úgy tekintenek a programok 

reprezentációira, mintha a valóságot közvetlenül az otthonaikba sugároznák. Európa számos 

országában alapvető norma a hírszolgáltatás tekintetében az objektív és pártatlan tájékoztatás. 

A szabályozók elsősorban azt próbálják megakadályozni, hogy a műsorkészítők akaratlanul is 

félretájékoztassák a közönségüket. (Itt kell megjegyeznünk, hogy tapasztalataink szerint 

rendkívül jellemző egy médiahatóságra, miképpen kezeli a választási időszakot.) Az európai 

praxisok áttanulmányozása során két megoldási képlet bontakozott ki a szemünk előtt: 1) a 

centralizált, hierarchikus, erős jogosítványokkal rendelkező médiahatóság alternatívája és 2) 

az önkorlátozó, a beavatkozást csak végső esetben alkalmazó, laissez faire út, amely 

elsősorban az állampolgári bejelentések, panaszok kivizsgálását tekinti a fő feladatának, és 

nem kíván aktív résztvevőjévé válni a médiaszektornak (céljai között nem szerepel az 

azonnali reagálás, vagy a „preventív eszközök” közé számító állandó ellenőrzés), csupán a 



társadalmi igényekre válaszol kisebb-nagyobb reakcióidővel.  

 A következőkben megpróbáljuk felvázolni az egyes országokban meghonosodott, a 

korteshadjárat alatt érvénybe lépő általános elvárásokat. (Fel kell hívnunk a figyelmet arra, 

hogy az egyetemes értékeken túl, az egyes országok médiaszabályozási gyakorlata 

meglehetősen eltérhet egymástól, ezért bizonyos esetekben a kérdéseink nem értek célba, 

mivel az adott intézkedések teljes mértékben hiányoztak az adott ország joggyakorlatából – 

számos országban például tilos politikai hirdetéseket sugározni). A tanulmány az 

összehasonlító elemzések logikáját követve, elsőként a kiegyensúlyozottság, majd a politikai 

üzeneteknek biztosított műsoridő, később a hír- és magazinműsorok, illetve a közvélemény-

kutatások és végül a fizetett politikai hirdetések témáján keresztül veti össze az egyes 

országok gyakorlatát.  

 Az európai uniós tagok és tagjelöltek médiaszabályozásaiban számos eltéréssel 

találkozhatunk a választások prezentációja területén. Egyes országok szabályozása a 

műsorszolgáltatók számára nagy mozgásteret, szabadságot biztosít, és az adott médium 

hatáskörébe utalja a választási kampány prezentációs szabályainak kialakítását, míg más 

országok az előbbiekkel ellentétben, az erős külső kontrollban látják a választások tiszta, 

pártatlan médiaképének biztosítékát. 

 

 
1. Kiegyensúlyozottság 
 
 
A vizsgált országok meghatározó hányadában nem hisznek a részletekbe menő szabályokban, 

e kategóriába tartozik például Hollandia, Ausztria, Norvégia, Svédország és Svájc.  

 Hollandiában a politikai csoportok „médiahasználata” nem került szabályozásra, ennek 

következtében a társhatóságnak nincs joga monitorozni a programokat ebből a szempontból. 

 Ausztriában - a válaszlevél tanúbizonysága szerint - nem léteznek speciális, a 

választási időszakra vonatkozó rendelkezések. Informátorunk csupán annyit jegyzett meg, 

hogy a parlamenti pártok mellett természetesen más társadalmi csoportok véleményét is ki 

kell kérni a vitatott kérdésekkel kapcsolatban, amennyiben ezt a téma indokolja. 

 Svédországban sem léteznek speciális szabályok a parlamenti választások előtt 

műsorba szerkesztett programokra vagy magukra a közösségi gyűlésekre, amelyeket a 

választás napján tartanak. A közszolgálati médiumokkal szemben általános elvárás, hogy 

pártatlanok legyenek, ami természetes módon a választásokat megelőző politikai kérdésekkel 

foglalkozó műsorszámokra is áll. A svéd médiahatóság a beérkezett panaszokat kivizsgálja. A 
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pártokkal történő egyeztetés (milyen eseményekről tudósítsanak, milyen szabályokat 

alakítsanak ki a politikai vitaműsorok tekintetében stb.) a műsorszolgáltatók feladata. A 

válaszlevél szerint a rádiók és a televíziók sikeresen birkóztak meg a feladattal az elmúlt 

években, ezért rendkívül kevés panasz született e kérdésben. A politikai pártok elfogadták a 

műsorszolgáltatók meglátásait, megtanulták, hogy jobb programokat lehet készíteni abban az 

esetben, ha nem alkalmaznak nagyon szigorú szabályokat, mint például a patikamérlegen 

kimért műsoridő. 

 Svájcban a korteshadjárat alatt a tájékoztatásra vonatkozó szabályokat még 

szigorúbban alkalmazzák, és az újságíróknak még körültekintőbben kell eljárniuk. A 

szabályozás nem teszi lehetővé, hogy előírják a politikusok médiahasználatának arányait. A 

médiahatóság csak konkrét panaszokkal foglalkozik, és nem készít „preventív” vizsgálatokat 

a politikusok szereplési arányairól a médiumok programjaiban. A műsorszolgáltatók belső 

szabályaik szerint dolgoznak, amely nem biztosít hasonló lehetőségeket a parlamenti és a 

törvényhozáson kívüli pártok számára.  
 

 A fiatal demokráciák, mint Románia, Lengyelország vagy Törökország, részletesebb 

szabályokkal próbálnak őrködni a demokrácia felett. 

 A román kampány - általában - 30 napos időszaka alatt a hatóság folyamatosan 

monitorozza a médiumokat, a vizsgálat a politikai erők által használt műsoridőre koncentrál. 

A korteshadjárat alatt a testület napi jelentésekből értesül a kialakult helyzetről. A grémium 

heti gyakorisággal korrekciókat eszközöl annak érdekében, hogy a jogszabályban előírt 

kvóták érvényesüljenek (lásd a politikai üzeneteknek szentelt műsoridőről szóló részt). A 

választási kötelezettségek elsősorban a közszolgálati médiumokat terhelik, ugyanakkor a 

kereskedelmi médiumok is csatlakozhatnak a választási kampányhoz. A kampányidőszakon 

kívül, a politikusok médiahasználata tekintetében, a CSA által kidolgozott, három-harmad 

normájához igazodnak. A korteshadjárat alatt a pártok képviselői a következő programokban 

jelenhetnek meg:   

a) információs műsorok, 

b) választási műsorok, 

c) választási vitaműsorok. 
  
A terminusban a monitoring eredményeket és a választásokkal kapcsolatos szankciókat 

folyamatosan publikálják az Interneten. A legutóbbi választási időszakban a legtöbb panasz a 

negatív vagy pozitív kontextussal kapcsolatban érkezett. 

 A lengyel médiatörvény úgy rendelkezik, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatóknak 
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meg kell szólaltatniuk a politikai pártokat minden nagyobb horderejű társadalmi problémával 

kapcsolatban. A fentiekben vázolt ingyenes szolgáltatásról a törvényben megjelölt 

szervezeteknek térítésmentes felvilágosítást kell adniuk. A lengyel médiahatóság figyelemmel 

kíséri a politikusok médiahasználati arányait, de a vizsgálatokat nem a hatóság, hanem a 

közszolgálati médiumok készítik el, amelyek minden hónapban megküldik a szervezetnek az 

eredményeket. A közszolgálati médiumoknak – csak és kizárólag nekik –  minden kérdésben 

meg kell szólaltatniuk a lengyelországi pártokat (nem csak a parlamenti képviselettel 

rendelkező csoportokat), továbbá a szakszervezetek és a munkavállalók érdekképviseleti 

szervezeteit. A médiahatóság csak a választás után publikál adatokat a korteshadjáratról, amik 

elsősorban az ingyenes megjelenésekkel és a reklámköltéssel kapcsolatosak. 

 Cipruson a hatályos törvények szerint a műsorszolgáltatóknak mind a törvényhozó, 

mind a végrehajtó hatalmat ugyanolyan elbánásban kell részesíteniük, ami magába foglalja a 

politikai pártokat, az elnököt, illetve jelölteket, az országgyűlési képviselőket és 

képviselőjelölteket, a szakszervezeteket, vallási közösségeket és a civil szférát és végül, de 

nem utolsó sorban, az állampolgárokat. Nem rendelkeznek pontos kvótákkal a biztosítandó 

szereplési lehetőségekre vagy a műsoridőre vonatkozóan. Egyetlen szabály létezik e 

tekintetben, az, hogy az elnökválasztási időszakban egy jelölt népszerűsítésére szánt 

programok időtartama nem haladhatja meg - az összes televízió csatornát figyelembe véve - a 

100 percet, a rádióadóknál pedig az 50 percet. (Az első forduló után mind a rádióadók, mind a 

televíziós csatornák esetében a kvóta 25 percre módosul.) 

 Törökországban a választási időszak alatt - a műsorszolgáltatásról szóló törvény 

szerint - minden politikai pártnak és demokratikus csoportnak egyenlő esélyt kell biztosítani. 

A műsorszolgáltatás nem lehet pártos vagy elfogult és nem sértheti a választási törvényeket. 

A Legfelsőbb Tanács monitorozza a műsorszolgáltatók tevékenységét annak érdekében, hogy 

megfelelően tudja tájékoztatni a Legfelsőbb Választási Bizottságot. A vizsgálat eredményei 

nem publikusak, a normákat minden csatorna esetében külön vizsgálják. 

 Csehországban - a fejlett nyugati országokhoz hasonlóan - nem léptetnek érvénybe 

különleges szabályokat a kampány időszakában az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás 

alapvető normáján kívül, a választási időszakban a valós és a fair jelzőkkel pontosítják a helyi 

rendelkezések a műsorszolgáltatókkal szemben támasztott követelményeket. Kiemelik 

továbbá, hogy a médiumok nem közölhetnek inkorrekt vagy valótlan információkat a 

képviselőkről. 
 

 A nagy-britanniai és a kulturális vonzáskörzetébe tartozó írországi megfontolások már 
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négy évvel ezelőtt is komoly befolyást gyakoroltak koncepciónkra. Az elmúlt időszakban a 

hatóságok fénye nem fakult meg, hűek maradtak hagyományaikhoz, ugyanakkor az 

ismertetett rendelkezések nem módosultak. Az időközben megalakult OFCOM – rövid 

múltjára tekintettel - még nem volt képes túlszárnyalni elődeit. A BBC átdolgozta belső 

szabályzatát, ugyanakkor a szerzők álláspontja teljes mértékben megváltozott, az általános 

szabályok megfogalmazása helyett most konkrét esetekben kívánnak segítséget nyújtani a 

producereknek (szerkesztőknek).  

 Írországban a referendumra kidolgozott iránymutatás kiemeli a hír- és 

magazinműsorok szerepét, ami azért is rendkívül lényeges, mivel a közszolgálati 

műsorszolgáltatóknak a műsoridejük 20 százalékát az említett zsánereknek kell szentelniük. 

Annak fontosságát is hangsúlyozzák, hogy a műsorszolgáltatók programigazgatói legyenek 

tisztában a korteshadjáratra vonatkozó normákkal, illetve ezeket a munkatársaikkal is 

ismertessék meg. Minden hírműsornak objektívnek és pártatlannak kell lennie, a politikai 

magazinműsorokban minden érdekelt féllel szemben fair módon kell eljárni, és az ügyet 

objektív, valamint neutrális módon kell megjeleníteni. Megjegyzik, hogy a fenti norma nem 

illik minden egyes műsoregységre, mivel előfordulhat, hogy több híradást kell egy egységnek 

tekinteni, amelyek egymástól belátható időn belül kerülnek műsorba. A kiegyensúlyozottság 

normájának abban az esetben is érvényesülnie kell, ha a politikusok nem hivatalos 

minőségükben szerepelnek a műsorokban, hanem magánemberként jelennek meg például 

sporteseményeken. Nem mérik, és nem is rendelkeznek konkrét elvárásokkal az egyes 

politikai csoportok szereplési arányaira vonatkozóan. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, 

hogy a fair és kiegyensúlyozott prezentáció normájának nemcsak a fenti műsortípusokban, 

hanem a szórakoztató-, kabaré- és sportműsorokban is meg kell felelni, mivel a pártok 

reprezentánsai vagy ismert támogatóik e programokban is népszerűsíthetik a politikai 

csoportot.  

 Nagy-Britanniában választási időszakban speciális szabályok lépnek érvénybe. 

Általánosságban egy politikusi szereplést a másik két nagyobb támogatottságú párt 

szereplőinek megjelenítésével lehet kiegyensúlyozni. Pontos és előre definiált arányokat nem 

alkalmaznak, a politikusi szereplésekre biztosított műsoridő kialakítása teljes mértékben a 

szerkesztők feladata. Az OFCOM nem tesz különbséget a műsorszolgáltatók között a 

vételkörzet nagysága tekintetében. Ugyanaz a szabályrendszer vonatkozik valamennyire, a 

normák nem teszik lehetővé számukra, hogy politikai ügyekben állást foglaljanak bármely 

politikai csoport mellett vagy ellen. A műsorszolgáltatásnak minden esetben pártatlannak kell 

lennie. Nem rendelkeznek speciális szabályokkal a médiumokban történő megjelenésekre 
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vonatkozóan, továbbá nem elemzik rendszeres jelleggel a politikusok médiahasználatát. 

Panaszokra és bejelentésekre reagálva készítenek vizsgálatokat.  

 Az OFCOM fennállása óta nem alkotott új irányelveket, az elődje - ITC - 2003-ban 

publikált normái képviselik álláspontját a kérdésben. A Broadcasting Act a médiahatóság 

feladatkörébe utalta a pártatlanság normájának érvényesítését. A médiahatóság 

interpretációjában a pártatlanság normáját azokban a kérdésekben kell követni, ahol a szabály 

alkalmazása adekvát és szükségszerű. Maga a rendelkezés nem jelenti azt, hogy a médiumnak 

minden esetben pártatlan tájékoztatást kell nyújtania, lehetnek vitatott kérdések, amelyekben 

nem szükséges az abszolút neutrális magatartás. A műsorszolgáltatóknak különböző 

álláspontokkal kell foglalkozniuk a „demokratikus viták arénájában”, ez azonban nem jelenti 

azt, hogy a kiegyensúlyozottságnak valamilyen matematikai formula alapján kellene 

megvalósulnia, vagy egyenlő időtartamot kellene biztosítani az egyes pártok számára. 

 A véleményeket egyértelmű módon el kell különíteni a tényektől, 

megítélésüket/mivoltukat minden esetben közölni/hangsúlyozni kell. A fenti követelmények 

megvalósítási módja minden program, zsáner esetében eltérő lehet, teljesen más a helyzet egy 

drámai műalkotás vagy egy politikai magazinműsor esetében. Fontos továbbá kiemelni, hogy 

a pártatlanságnak az egyén, a műsorkészítő szintjén kell megvalósulnia. Magától értetődő 

módon és a rendelkezések szellemének megfelelően, a normák engedélyezik az egyéni 

vélemények bemutatását vagy azok összefoglalását a programokban. A műsorszolgáltató vagy 

annak vezetője azonban nem foglalhat állást a vitatott kérdésekben. A médiumok irányítóinak 

és azoknak, akik vezetik, megrendelik és műsorba szerkesztik a programokat, biztosítaniuk 

kell, hogy a politikai, gazdasági vagy társadalmi ügyekben fair és egyenlő módon 

reprezentálják az egyes álláspontokat és a mögöttük felsorakozó társadalmi, politikai 

csoportokat. Vannak időszakok, amikor a műsorszolgáltatónak biztosítania kell, hogy a 

legfontosabb álláspontok megjelenjenek a programban vagy a műsorrészben: vagy azért, mert 

nem valószínű, hogy hamarosan visszatérnek a témára, vagy azért, mert a kérdéskör 

rendkívüli aktualitással bír. Más terminusokban elegendő, ha a vélemények kisebb spektrumát 

öleli fel a program adott epizódja. A hatóság tisztában van azzal, hogy ezek a kérdések 

egyben szerkesztői dilemmák is, amelyek nagyban függnek az adott körülménytől, és nem 

feltétlenül szükséges, hogy egy program minden oldal véleményét bemutassa, vagy abban 

mindenki nyilatkozhasson. A Broadcasting Act pártatlansággal kapcsolatos rendelkezései 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyes epizódokat egészként kezeljük. Ebből a célból az 

ITC a következőképpen definiálta a sorozatokat: egynél több program sugárzása ugyanazon 

műsorszolgáltató műsorán, amelyek egymáshoz jól meghatározható módon kapcsolódnak, pl. 
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azáltal, hogy ugyanazt a témát dolgozzák fel. (Nem helyénvaló arra hivatkozni, egy másik 

csatorna vagy műsorszolgáltató biztosítja, hogy az ellentétes álláspont is nyilvánosságra 

kerüljön.) A vitás ügyek prezentálása során a műsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy 

minden releváns álláspont megjelenhessen azon idő alatt, amíg a vitás kérdés tart. A kiemelt 

kérdések tárgyalása nem homályosíthatja el azt a tényt, hogy a pártatlanság normáját minden 

egyes politikai, társadalmi vagy gazdasági kérdésben be kell tartani.  

 A politikai pártok elég gyakran fordulnak panasszal „kiegyensúlyozatlanság” ürügyén 

az angol médiahatósághoz. Az OFCOM minden panaszt kivizsgál, dönt, majd a 

megállapításokat publikálja. A médiahatóság természetesen rendelkezik más szankcionálási 

eszközzel is (lehetősége van bírság kiszabására vagy a licenc visszavonására), azonban a 

legtöbb esetben az eredmények nyilvánosságra hozatala megfelelő.   
 

 A CSA számos ország szakembere számára a médiahatóság ideáltípusát testesíti meg. 

Az ORTT által 2002-ben kiadott Választási ajánlás egy sor esetben támaszkodott a 

Franciaországban meghonosodott előírásokra. Kvantitatív normáit, így a három-harmados 

szabályt a mai napig figyelembe vesszük.  

A tájékoztatás pluralizmusa az egyik terület, ahol a CSA-nak biztosítania kell a 

szabályok, kötelezettségek és ígéretek betartását. Az információ pluralizmusa arra kötelezi a 

műsorszolgáltatókat, hogy tartsanak egyensúlyt a nézőpontok és vélemények között, valamint 

garantálják a gondolatok és álláspontok pluralizmusát. A Tanács állandó jelleggel ellenőrzi a 

szabályok betartását: a választási kampány idején és azon kívül is. Az ellenőrzés elsősorban a 

földi szórású műsorszolgáltatókat érinti, ugyanakkor a helyi és kábeles médiumokat is 

kontrollálják mintavételi eljárás segítségével. A CSA 2000-ben elfogadott alapelve szerint a 

csatornáknak egyensúlyt kell tartaniuk a kormány, a parlamenti többség és a parlamenti 

ellenzék médiahasználata között, emellett biztosítaniuk kell az egyenlő műsorkészítési 

feltételeket. Kivételes esetektől eltekintve, a parlamenti ellenzék szereplési ideje nem lehet 

kevesebb, mint a kormánynak és a parlamenti többségnek szánt műsoridő fele. A kvantitatív 

megközelítés lehetővé teszi, hogy a Tanács összesítse a politikai aktoroknak biztosított 

műsor-, illetve a témának szentelt programidőt. Az indikátorok segítségével regisztrálni 

tudják, hogy ki mennyi ideig, miről és milyen közönség előtt szerepelt. A médiahatóság 

rendszeresen - havi periodicitással - értesíti a törvényhozást az eredményekről. A választási 

kampány idején a miniszterek megjelenéseit a parlamenti többséghez számolják, mivel ebben 

az időszakban nyilvánvalóan nem a tárca problémái, eredményei, hanem a pártpolitikai 

szerepük állítja reflektorfénybe őket. Azokat a regionális és helyi televíziós műsorokat, 
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kábeles, valamint műholdas csatornákat, illetve közszolgálati, kereskedelmi rádióadókat, 

amelyek megállapodásos kapcsolatban állnak a CSA-val – legyen szó akár választási 

kampányidőszakról vagy azon kívüli periódusról – szúrópróba-szerűen ellenőrzik. A CSA így 

győződik meg arról, hogy a csatornák által sugárzott műsorok összhangban állnak-e a 

törvényekkel, a szabályozással és a megállapodásban vállalt kötelezettségekkel. Normál 

körülmények között annak ellenőrzése, hogy a kábeles és műholdas csatornák tiszteletben 

tartják-e a pluralizmust (amelynek részét képezi általában a politikai pluralizmus, s különösen 

a választási kampány), önbevallás alapján történik, vagyis a csatornáknak rendszeresen 

közölniük kell a CSA-val, hogy az eltelt hónapban az általuk felkért és fogadott politikusok 

mennyi megszólalási időt használtak fel. A költségvetési év végén a CSA – a rendelkezésére 

bocsátott adatok alapján – elemzi az egyensúlyt. A helyi televíziók ellenőrzése hasonló 

módon valósul meg. A helyi csatornáknak meg kell őrizniük a műsoraik rögzített anyagát, és 

a CSA által meghatározott időszakokra vonatkozó anyagokat át kell adniuk a Tanácsnak. A 

műsortartalomra és a kötelezettségek tiszteletben tartására vonatkozó minőségi elemzés 

kiegészül mennyiségi adatokkal is, amelyeket minden költségvetési év végén a csatornák 

nyilatkozat formájában közölnek. A rádiók esetében meghallgatják a „problémás” műsorokat. 

A programok ellenőrzésére akkor kerül sor, amennyiben a CSA gyanúja szerint a 

kötelezettségek sérültek a pluralizmus tiszteletben tartása, a kiskorúak védelme vagy a 

reklámszabályok betartása területén.  

Választási kampány idején a CSA komoly jogosítványokkal rendelkezik: a törvény a 

hatóság kötelességévé teszi, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg és juttasson el a 

közszolgálati, illetve a kereskedelmi rádiók és televíziók szerkesztőihez, valamint a Tanáccsal 

megállapodást kötött helyi kábeles szolgáltatókhoz, hogy meghatározza az adott választási 

időszakra vonatkozó speciális elvárásokat. Választási kampány idején külön rendelkezés lép 

életbe a politikusok műsor- és megszólalási idejének figyelemmel kíséréséről és 

nyilvántartásáról. Továbbá rendelkezéseket fogalmaznak meg a közszolgálati rádiók és 

televíziók számára. Minden egyes választás esetén a CSA külön rögzíti a hivatalos választási 

kampányra vonatkozó műsorok előállítási, műsorra tűzési és sugárzási feltételeit, e 

programokat ugyanis a közszolgálati médiumoknak kötelező műsorba szerkeszteniük. Azok 

az ajánlások és műsor előállítási, műsorra tűzési, sugárzási feltételekre vonatkozó 

rendelkezések, amelyeket a CSA így eljuttat, sajátosak minden egyes kampány esetén, 

miközben általában is tiszteletben tartják a méltányosság elvét az adásidőt és a megszólalási 

időt illetően. 
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2. A politikai üzeneteknek biztosított műsoridő 
 

Számos országban a médiahatóság feladata a pártok számára biztosított műsoridő felosztása. 

Ez a megoldás főleg azokban az országokban honosodott meg, ahol a politikai propaganda 

más formában - például politikai hirdetéseken keresztül - nem juthat el a szavazókhoz.  

 A holland médiahatóság kötelessége a politikai pártok számára biztosított műsoridő 

elosztása. A médiahatóság műsoridőt biztosít azon politikai pártok számára, amelyek 

rendelkeznek képviselővel a parlamentben, továbbá azoknak a csoportoknak, amelyek 

mindegyik választókerületben jelöltet állítottak, valamint az EP-választáson induló politikai 

tömörüléseknek. A médiahatóság a következő elosztásban biztosít programidőt a politikai 

pártok számára: a rádiócsatornákon allokált műsoridő kéthetente tíz perc, a televíziós adókon 

2,5 hetente három perc. Választási időszakban a fenti időtartamok a következőképpen 

módosulnak: a rádióadókon kétszer 10 perc, a televízió csatornákon hatszor három perc. A 

médiahatóság a műsorkészítés költségvetését is meghatározza.  

 Romániában a parlamenti pártok és szövetségeseik számára a közszolgálati 

műsorszolgáltatóknak ingyenesen kell műsoridőt biztosítaniuk, a parlamentben képviselettel 

nem rendelkező politikai csoportok számára pedig abban az esetben kell hasonló kondíciókat 

teremteniük, amennyiben a politikai párt képes volt az adott médium sugárzási területén 

elhelyezkedő választókerületek legalább felében jelöltet állítani. A biztosított műsoridőt a 

leadott képviselőjelölt-listák függvényében osztják fel a politikai csoportok között. A 

független jelölteknek maximum 5 perc programidőt kell biztosítani az egész korteshadjárat 

alatt.  

 Lengyelországban a választási időszakban a regisztrált képviselő-jelölteknek és 

elnökjelölteknek lehetőségük nyílik arra, hogy a közszolgálati médiumok 15 nappal a 

választást megelőzően, ingyenesen közzétegyék a kampányüzeneteiket (TVP és a Lengyel 

Rádió), ez a reguláció a nemzeti szakszervezetekre és munkavállalói szervezetekre is 

vonatkozik. A kérdést a szejm, a szenátus és az elnök stb. megválasztásáról szóló törvények 

szabályozzák. A regulációkat minden választás előtt frissítik, továbbá csak és kizárólag a 

közszolgálati médiumokra vonatkoznak. A pártok rendelkezésére bocsátott műsoridő a 

képviselőjelöltek és a területi listák számától függ. Az említett programokra szánt teljes 

műsoridő a TV Polonia esetében három óra, a Lengyel Rádiónál 30 óra, míg a regionális 

televíziós csatornáknál 10 óra, akárcsak a rádióadóknál. Az említett programokon kívül a 

pártok közzétehetnek fizetett választási hirdetéseket is. Az ingyenes megjelenésre azok a 
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politikai csoportok jogosultak, amelyek az elektori választókerületek legalább felében listát 

tudtak állítani. A regionális csatornák ingyenes fellépéseire pedig azok számíthatnak, akik az 

elektori választókerületek közül legalább egyben képesek voltak listát állítani. A választási 

műsorokra szánt időt a médiahatóság a helyi választási bizottsággal és az érintett 

műsorszolgáltatók vezetőivel együtt alakítja ki. Legkésőbb 18 nappal a választás előtt, a 

listaállítók és a médiumok vezetőinek részvételével kisorsolják, hogy az érintett napokon a 

politikai pártok milyen sorrendben fognak szerepelni a közszolgálati adókon. A listaállítók 

panaszt tehetnek a műsorrenddel kapcsolatosan a választási bizottságnál, amelynek 

kötelessége azonnal elbírálni a megkeresést, és három napon belül döntést kell hoznia az 

ügyben, a verdikt ellen pedig nincs helye fellebbezésnek. 

 A török közszolgálati műsorszolgáltatóknak szintén ingyenes műsoridőt kell 

biztosítaniuk az induló pártok számára, amelynek időpontjairól előzetesen értesíteni kell őket.  

Csehországban a közszolgálati adóknak ingyenes programidőt kell allokálniuk az 

indulók számára, legkorábban a szavazást megelőző 16. napon, legkésőbb pedig az urnák 

megnyitása előtt 48 órával. Mind a közszolgálati rádiónak, mind a közszolgálati televíziónak 

14-14 műsoróráról kell gondoskodnia a hatalmi szféra képviselői számára. A programok 

sugárzásának konkrét időpontját sorsolással döntik el. 

Írországban a közszolgálati médiumoknak ingyenesen, azonos feltételek mellett kell 

programidőt biztosítaniuk a politikai pártok számára. Arra is ügyelniük kell, hogy az egyes 

programok hasonló nagyságú és összetételű közönséget érjenek el. A műsorba szerkesztés 

sorrendjét - előzetes megegyezés hiányában - sorsolással kell eldönteni. 

Nagy-Britanniában a Broadcasting Act a médiahatóság felelősségévé teszi, hogy a 

politikai pártok megfelelő műsoridőt kapjanak a Channel3 (ITV), a Channel4 és a Channel5 

műsorszolgáltatókon. A szabályozás adta lehetőségeken belül a médium garantálja a pártok 

számára a műsoridőt. A pártok között fennálló vitatott kérdésekben (hossz, megjelenések 

gyakorisága, program műsorra tűzése stb.) az OFCOM-hoz kell panasszal fordulni. A 

politikai csoportok a következő időtartamok között választhatnak: 2’40”, 3’40” vagy 4’40”. A 

választásokról szóló műsorszámokat a Channel3 (ITV), a Channel4 és a Channel5 fogja 

programra tűzni, az EP-választás lebonyolítása pedig az ITV és a Channel5 feladata. Az ITV 

esetenként helyi választásokról is beszámol, ilyennek számítanak például a skót, a walesi és 

az észak-ír parlamenti választások, továbbá közvetítenie kell a politikai pártok nagyobb és 

fontosabb eseményeit: a királynő parlamenti beszédét, a költségvetés elfogadását és a pártok 

konferenciáit. (A fontosabb pártok Angliában a következők: Munkáspárt, Konzervatív Párt, 

Liberális Demokraták, Skóciában és Walesben: az SPN és a Plaid Cymru.) 
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3. A hír- és magazinműsorok 
 
 
A politikai tájékoztató műsorokkal kapcsolatban kevés országban léptettek érvénybe 

különleges szabályokat. A román társszervezet sem foganatosít rendkívüli normákat a hír- és 

magazinműsorokkal szemben, egyetlen kitétel, hogy a kampányidőszak alatt azok a jelöltek, 

akik állami tisztséget töltenek be, megjelenhetnek a hírműsorokban, de csak és kizárólag 

olyan ügyekben, amelyek direkt módon kötődnek a pozíciójukhoz. Lengyelországban hasonló 

a helyzet, a választási időszakban kizárólag a közjogi méltóságoknak van joguk az állami 

politikáról nyilatkozni, ugyanakkor a megjelenéseket tilos kampánycélokra felhasználni.  

  Nagy-Britanniában a hírműsorokban folyó tájékoztatásnak a legáltalánosabb 

megközelítésben pontosnak és pártatlannak kell lennie a politikai vagy gazdasági kérdésekkel 

kapcsolatban. Az eseményről szóló tudósítások ideális esetben érzelemmentesek és 

elfogulatlanok. A politikai vagy ágazati kérdésekkel kapcsolatos ügyekben a szemben álló 

feleket a súlyuknak megfelelő időtartamban kell megszólaltatni. Szerkesztői döntés 

függvénye, hogy a műsorszolgáltató az interjúkat, tudósításokat egyetlen műsoregységben, 

vagy több híradásban szerepelteti. Műsoridőt senkinek sem biztosítanak automatikusan, 

ugyanakkor azok a műsorszolgáltatók, amelyek közszolgálati státuszúak, mint például a BBC, 

ITV, Channel4 és Channel5, kötelesek tudósítani a választások alakulásáról. A hírszerkesztési 

döntések a műsorszolgáltató felelősségei közé tartoznak, magyarán a médiahatóság nem szól 

bele, nem fogalmaz meg konkrét elvárásokat a hírműsorok tartalmával kapcsolatban. 

Ugyanakkor a nagyobb támogatottsággal rendelkező pártoknak kötelező a befolyásuknak 

megfelelő műsoridőt biztosítani. A politikai kérdéseket tárgyaló programok esetében nem 

szükségszerű a politikusok szerepeltetése. A pártatlansággal kapcsolatos kívánalom ügyekre 

és nem politikai pártokra vonatkozik, továbbá a fontos kérdésekkel kapcsolatos álláspontok 

nem mindig artikulálódnak politikai törésvonalak mentén. Elképzelhetők továbbá olyan 

esetek, amikor csupán egyetlen párttal szükséges találkozót kezdeményezni a zavartalan 

mélyinterjú elkészítése érdekében, ekkor a sorozat egy másik darabjában kell biztosítani a 

pártatlanság normájának érvényesülését. Ha a pártok kikristályosodott állásponttal 

rendelkeznek egy kérdésben, akkor olyan interjúalanyokat kell felkérni, akik szorosan 

kötődnek az adott politikai csoporthoz. A kormánytagok, miniszterek, államtitkárok 

szerepléseit kampányidőszakban nem korlátozzák, így nyilatkozataikat sem szabályozzák, 

ugyanakkor a csatornáknak biztosítaniuk kell a pártatlanságot.  
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4. Közvélemény-kutatások 

 
A közvélemény-kutatások megítélése szintén rendkívül eltérő. Romániában a demoszkópia- 

vizsgálatok eredményeinek prezentációja során meg kell nevezni a kutatást lefolytató 

intézmény nevét, a terminust, továbbá a módszert, valamint a statisztikai hibahatárt, végül fel 

kell fedni a megrendelő kilétét is. A televíziós és SMS szavazást tilos reprezentatívként 

beállítani. 

Cipruson szintén komolyan veszik a közvélemény-kutatásokat, adatokat a választás 

előtti héten már nem lehet közzétenni. A survey-ek megállapításait - publikálásuk előtt - be 

kell mutatni a médiahatóságnak. A vizsgálatról szóló adatoknak tartalmazniuk kell a 

kivitelező cég nevét, mintáját, az alkalmazott módszert és a minta leírását. (Az ily módon 

birtokába került információkat a hatóság bizalmasan kezeli.)  

Törökországban hasonló szabályok érvényesülnek: a közvélemény-kutatások 

közzétételekor közölni kell az adatok forrását, illetve nem lehet publikálni a vizsgálatok 

eredményeit a választás előtt 24 órával.  

Csehországban nem definiáltak a közzétételre vonatkozó normákat, ugyanakkor három 

nappal a választások előtt tilos közzétenni a szavazás kimenetelével foglalkozó közvélemény-

kutatási eredményeket. 

A brit rendelkezések szintén szűkszavúak, csupán azt rögzítik, hogy a választás napján 

nem lehet közvélemény-kutatásokat közzétenni, az exit pollok eredményeit is csak az urnák 

lezárása után. Lengyelországban - Angliához hasonlóan – a survey-ek eredményeinek 

publikációja a kampány zárása és az urnák lecsukása közötti periódusban tilos. 

Franciaországban a választási forduló előestéjén, valamint a választás napján is tilos a 

közvélemény-kutatási adatok közzététele, sugárzása vagy kommentálása. A tiltás nem 

vonatkozik azon publikációkra vagy adatokra, amelyek az említett határidő előtt jelentek meg 

vagy véglegesültek. 

 

5. Fizetett politikai hirdetések  
 

A politikai reklámok tekintetében húzódik a legmélyebb határvonal az egyes országok 

gyakorlata között. Svédországban, Svájcban, Norvégiában, Nagy-Britanniában, 

Törökországban, Csehországban, Írországban és Franciaországban tilos a politikai reklámok 

közreadása.  
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 Hollandiában ugyan lehetőség van politikai hirdetéseket sugározni, ugyanakkor ezeket 

a kéréseket az elmúlt időszakban a nemzeti reklámszervezetek elutasították.   

 A norvég válaszlevél középpontjában a politikai hirdetések témája állt. 2003-ban az 

egyik országos kereskedelmi médiumot, a TV2-t és az egyik helyi műsorszolgáltatót 

megbírságolták, mivel politikai hirdetéseket szerkesztettek műsorukba. A televíziók 

fellebbeztek az ítélet ellen – keresetükben a szólásszabadság korlátozására hivatkoztak, a 

norvég Legfelsőbb Bíróság pedig helybenhagyta a médiahatóság ítéletét. Az érintettek az 

Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordultak jogorvoslatért.  

 Romániában a politikai hirdetések, amelyek 20-30 másodpercesek lehetnek, kizárólag 

információs és választási programok, valamint vitaműsorok keretében sugározhatók. Tilos 

műsoridőt vásárolni politikai hirdetések vagy választási programok sugárzása céljából. 

  A lengyel rendelkezések kimondják, hogy a hirdetéseket minden politikai párt 

számára ugyanazon összegért, az aktuális tarifáknak megfelelően kell kiajánlani. A választási 

hirdetésekre szánt idő nem számít bele a reklámidőbe, kizárólag akkor, ha a választási 

kampányidőszakon kívül kerülnek sugárzásra. A pártoknak lehetőségük van politikai 

hirdetések feladására, a spotokat a választási bizottság által készített felhívások között kell 

közreadni. 

 Cipruson a politikai hirdetéseket meg kell különböztetni más műsorszámoktól és 

reklámoktól. Meg kell nevezni azt a jelöltet, akinek az érdekében a hirdetést műsorba 

szerkesztették. A spot nem folytathat negatív kampányt. A műsorszolgáltatónak fel kell 

ajánlania az összes jelölt számára mind financiális, mind műsorszerkesztési szempontból az 

egyenértékű reklámozási lehetőséget. A jelöltek megjelenési arányának azonosnak kell lennie 

abból a szempontból is, hogy a megrendelt hirdetések hány százaléka szerepel 

főműsoridőben, a „családi órákban”, vagy az említett idősávon kívüli periódusban. A 

jelöltnek öt nappal a hirdetés sugárzása előtt be kell adnia a sugározni kívánt hirdetést a 

médiahatóságnak. A műsorszolgáltatónak minden egyes reklám közzétételéről értesítenie kell 

a felügyeleti szervet, értve ez alatt: milyen formában, mikor, milyen tartalommal kerül 

sugárzásra. 

 Az osztrák médiahatóság engedélyezi a politikai hirdetések közzétételét, ugyanakkor a 

műsorszolgáltatók elállhatnak a sugárzásuktól. Amennyiben amellett döntenek, hogy leadják a 

reklámokat, ügyelniük kell arra: mindegyik párt ugyanolyan elbánásban részesüljön. A 

törvény nem maximálja a hirdetéseket, a spotok pedig nem számítanak be a reklámidőbe. 
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6. Összefoglalás 
 

Kitekintésünk alapján megállapítható, hogy az európai országok igen különböző módokon 

szabályozzák a választási időszak médiaprezentációját. Egy részük nem foglalkozik behatóan 

irányelvek, normák felállításával. Ahol azonban a szabályozás szélesebb körű, ott a 

médiahatóságok (törvények) megpróbálják a szereplési feltételeket különféle normákkal 

körülbástyázni. A külföldi szabályrendszerek alkotóinak gondolatmenetéből kitűnik, hogy a 

kiegyensúlyozottságot nem elvont fogalomnak tekintik, hanem mérhető, értékelhető 

kritériumnak. (Az alábbi táblázatban megpróbáltuk összefoglalni a fontosabb paramétereket)  

 

Léteznek-e 
speciális 

szabályok a 
választási 
időszakra 

vonatkozóan? 

Léteznek-e 
konkrét 

mérőszámok, 
időkorlátok a 
politikusok 

médiahasználatá-
val kapcsolatban?

Engedélyezett-e a 
politikai 
hirdetés? 

Léteznek-e 
mennyiségi 

korlátozások a 
politikai 

hirdetésekkel 
kapcsolatban? 

Léteznek-e 
szabályok a 

közvélemény-
kutatások 

eredményeinek 
prezentálását 

illetően? 

Ausztria  nem nem igen nem nem 
Ciprus  igen nem igen nem igen 
Csehország  igen igen nem - - 
Franciaország igen igen nem - igen 
Hollandia  igen nem igen nem nem 
Írország  igen nem nem - - 
Lengyelország  igen nem igen igen igen 
Nagy-Britannia igen igen nem - - 
Norvégia  nem nem nem - - 
Románia igen igen igen nem igen 
Svájc  nem nem nem - - 
Svédország  nem nem nem - - 
Törökország igen nem nem - - 
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Melléklet 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület fokozott figyelemmel kívánja nyomon követni a 
2006-ban esedékes magyarországi parlamenti választások médiaprezentációját. Négy évvel 
ezelőtt - a vizsgálat módszertanának felvázolását megelőzően - nemzetközi kitekintést 
készítettünk arról, hogy Európában és a tengerentúlon működő társhatóságok hogyan 
szabályozzák a választási időszakban történő „médiamegjelenéseket”. Továbbá milyen a 
normál rendtől eltérő intézkedéseket foganatosítanak, szolgáltatásokat működtetnek a 
korteshadjárat alatt. A normák tanulmányozása során sikerült néhány fontos szemponttal 
gazdagítanunk elemzésünk metodikáját. A fentiekben körvonalazott „kutatást” szeretnénk 
jövőre megismételni, és a feladat megvalósításához kérnénk a segítségüket. A következőkben 
kérdések formájában próbáljuk meg összefoglalni a minket érdeklő problémaköröket.  
 
1) Rendelkeznek-e speciális szabályokkal a politikusok médiamegjelenésére vonatkozóan, 

léteznek-e pontos arányok az egyes politikai csoportok felbukkanási gyakoriságára, az 
általuk birtokolt műsor-, illetve beszédidőre? Továbbá tesznek-e különbséget az egyes 
megjelenések között a szerint, hogy mennyien hallották vagy látták a szereplést? (Ha igen, 
akkor kérem, sorolja fel a releváns rendelkezéseket!) Ha nincsenek ilyen szabályok, akkor 
foglalkoznak-e bármilyen formában a politikai szféra médiaszereplésével (kiemelten a hír- 
és politikai magazinműsorokban)? Továbbá, nyilvánosságra hoznak-e adatokat 
előfordulásaikról, megjelenési arányaikról? Ha igen, akkor milyen metodikát használnak? 
(Kérjük, küldjék el a „kódutasítást”, ha lehetséges!)  

2) A kormánypártok és az ellenzék mellett biztosítanak-e médiahasználatot a parlamenten 
kívüli pártok számára?  

3) Milyen szerepet vállalhatnak a kormány tagjai a választási kampányban (miniszterek, 
államtitkárok, kormánytagok stb.), léteznek-e megkötések, szabályok a felbukkanásukra 
vonatkozóan?  

4) Figyelemmel kísérik-e a külföldről hazai célcsoportoknak sugárzó műsorszolgáltatók 
tevékenységét a kampányidőszak alatt?  

5) Léteznek-e külön előírások a helyi és a regionális médiumokra vonatkozóan, a normák 
figyelembe veszik-e a lokális politikai erőviszonyokat? 

6) Szabályozzák-e a politikai hír- és magazinműsorokon kívüli, különböző szórakoztató 
magazinműsorokban, talk show-kban történő politikusi megjelenéseket a 
kampányidőszakban vagy azon kívül?  

7) Léteznek-e előírások, irányelvek a politikusok, a kampányesemények megjelenítésére 
vonatkozóan? 

8) Milyen speciális szabályok lépnek érvénybe a választási időszakban? (Kérem, sorolja fel a 
releváns rendelkezéseket!) 

9) A hatóság publikál-e médiahasználati adatokat a kampányidőszakra vonatkozóan? Ha igen, 
akkor milyen időközönként, és milyen statisztikákkal látja el a nyilvánosságot? 

10) Élt-e valamely politikai párt panasszal az elmúlt évek során? Ha igen, akkor mit 
kifogásoltak, és milyen formában próbálták meg orvosolni kérelmüket? 

11) Törvénysértés regisztrálása esetén milyen szankciókat képesek életbe léptetni a 
médiummal szemben? Képesek-e azonnal gátat szabni a törvénysértéseknek, milyen 
eszközökkel rendelkeznek a normasértések megakadályozására?  

12) Lehet-e választási reklámokat közzétenni a médiumokban? Ha igen, akkor milyen 
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formában, módon és mekkora ellenszolgáltatás fejében lehet hirdetéseket műsorba 
szerkeszteni, maximálják-e a spotért kérhető árat? 

13) A politikai hirdetések beleszámítanak-e a klasszikus és a televíziós vásárlási 
műsorablakok számára maximálisan engedélyezett időbe?  

14) Vannak-e olyan reklámeszközök – a tudat alatti hirdetés módszerét leszámítva –, 
amelyeket tilos alkalmazni? 

15) A médiahatóság együttműködik-e a választások tisztaságáért felelős egyéb 
szervezetekkel? Ha igen, milyen formában támogatják egymás munkáját pl. 
kampánycsend-sértés esetén? 

16) Miképpen kezelik az új médiumokon folyó kampánytevékenységet (Internet, mobiltelefon 
stb.), rendelkeznek-e speciális szabályokkal, amelyek hatályosak az említett médiumokra? 

17) Milyen szabályok vonatkoznak a kampányidőszakban közreadott közvélemény-
kutatásokra, reprezentatív felmérésekre?  

18) Rendelkeznek-e etikai kódexekkel, irányelvekkel, ajánlásokkal a fenti problémákkal 
kapcsolatban (amennyiben igen, kérjük, mellékeljék a dokumentumokat vagy internetes 
címüket)?  

 
Végül szeretnénk megkérni arra, hogy jelöljenek ki egy személyt, akivel további kérdések 
esetén fel tudjuk venni a kapcsolatot.  
 
 
Segítségüket előre is köszönjük,  
 

 

 

 

 16


