
2011. január 1-2011. december 31. között hatályos szöveg 
 

1996. évi I. törvény 

a rádiózásról és televíziózásról 

Az Országgyűlés a szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a 
tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a tájékozódás szabadsága, valamint 
az egyetemes és a nemzeti kultúra támogatása, a vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre 
juttatása érdekében, továbbá a tájékoztatási monopóliumok kialakulásának megakadályozására, az 
Alkotmány 61. §-ával összhangban a következő törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya 

1. § 
1/A. § (1) A törvény hatálya kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha a műsorszolgáltató a Magyar 

Köztársaság területén rendelkezik székhellyel (lakóhellyel), és a tevékenységéhez kapcsolódó szerkesztői 
döntéseket a Magyar Köztársaság területén hozza meg. 

(2) A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha 
a) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az 

egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EU tagállamának, illetve az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén (a továbbiakban: EGT-
megállapodásban részes állam), és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a 
Magyar Köztársaság területén tevékenykedik; 

b) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a 
szerkesztői döntéseket az EGT-megállapodás valamelyik részes államában hozzák meg, és a 
műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része mindkét országban tevékenykedik; 

c) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az 
egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EGT-megállapodás valamelyik részes 
államának területén, és egyik országban sem tevékenykedik a műsorszolgáltatásban közreműködő 
munkaerő jelentős része, de a tevékenységével a magyar gazdasághoz ténylegesen és szilárdan kötődő 
műsorszolgáltató műsorszolgáltatási tevékenységét a Magyar Köztársaság területén kezdte meg. 

(3) A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha a műsorszolgáltató székhelye 
(lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság 
területén van, ugyanakkor a másik az EGT-megállapodás részes államain kívüli harmadik ország 
területén, és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a Magyar Köztársaság 
területén tevékenykedik. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt feltételek hiányában is kiterjed a törvény hatálya a 
műsorszolgáltatásra, ha annak szolgáltatójára nézve az EGT-megállapodás más részes államának 
joghatósága nem áll fenn, és a szolgáltató 

a) magyar hatóság által kijelölt frekvenciát vesz igénybe; 
b) nem vesz igénybe magyar hatóság által kijelölt frekvenciát, de a Magyar Köztársaság Kormányának 

rendelkezési jogába tartozó (általa bérelt) műholdkapacitást használ; 



c) nem vesz igénybe a magyar hatóság által kijelölt frekvenciát, és nem használ a Magyar Köztársaság 
Kormányának rendelkezési jogába tartozó (általa bérelt) műholdkapacitást sem, de a műsora 
továbbításához, a műholdra történő fellövéshez szükséges berendezést a Magyar Köztársaság területén 
telepítették. 

(5) Ha az EGT-megállapodás valamely részes államának joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatónak a 
Magyar Köztársaság területén fogható műsora az 52/A. §-ban foglalt feltételeket valósítja meg, a 
műsorszolgáltatóval szemben az ott meghatározottak szerint lehet eljárni. 

(6) A törvény hatálya továbbá kiterjed a magyarországi műsorszétosztásra, valamint arra a 
műsorterjesztésre, amelynek végzésére használt berendezést a Magyar Köztársaság területén 
telepítették. 

1/B. § A törvény hatálya kiterjed továbbá az 1998. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő 
televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt európai egyezmény, valamint az azt módosító 
Jegyzőkönyv szerint megállapított, a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatásra. 

Értelmező rendelkezések 

2. § E törvény alkalmazásában: 
1-6. 
7. 
8-52. 

II. FEJEZET 

A MŰSORSZOLGÁLTATÁS ELVEI ÉS SZABÁLYAI 

A) RÉSZ 

Általános alapelvek és szabályok 

1. Cím 

Alapelvek 

3-5. § 

1/A. Cím 

5/A-5/F. § 

2. Cím 

6-7. § 
8. § (1)-(2) 
(3) A Magyar Köztársaság tulajdonában álló frekvenciát használó országos audiovizuális 

médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója minden munkanapon 18 óra és 21 óra között legalább húsz perc, 
országos rádiós médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója minden munkanapon 6 óra 30 perc és 9 óra 30 
perc között legalább tizenöt perc önálló hírműsort köteles egybefüggően szolgáltatni. A más 
médiaszolgáltatótól átvett híranyag a hírműsor húsz százalékát nem haladhatja meg. 

(4) 



8/A. § 

3. Cím 

Nyilvános rendezvény közvetítése 

9-9/C. § 

4-6. Cím 

10-21. § 

B) RÉSZ 

1-4. Cím 

22-30. § 

III. FEJEZET 

1-13. Cím 

31-52/A. § 

IV. FEJEZET 

1-2. Cím 

53-76. § 

V. FEJEZET 

A MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK RENDSZERE 

1. Cím 

77-78. § 

2. Cím 

Az üzemben tartási díj 

79-83. § 
84. § 

VI. FEJEZET 

1-14. Cím 

85-114. § 



VI/A-IX. FEJEZET 

114/A-134. § 

X. FEJEZET 

1-4. Cím 

135-138. § 

XI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1-7. Cím 

139-163. § 

1-2. számú melléklet az 1996. évi I. törvényhez 

 
 


