
 
TANTÁRGY LEÍRÁS 

 
A tantárgy megnevezése: Médiaszabályozás 
Tantervi kód:  PMTEVNF717-EA-00 
Óraszám/hét (előadás/gyakorlat/labor):  2/0/0 
Félévzárási követelmény:  Kollokvium 
Kredit:  3 
Javasolt szemeszter:  
Előtanulmányi feltételek: 

2 
A kommunikáció szabályozásának jogi kérdései 

Tanszék megnevezése: Pedagógia Tanszék 
  
Képzési terület: FSZ 
Célja: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a kommunikáció valamint a média 

világának jogszabályi hátterével, intézményrendszerével. Az ismeretek elsajátítása által a 
hallgatók megszerzik azokat a szükséges ismereteket, amelyek segítik a média világában történő 
eligazodást. 

Rövid tantárgyprogram: Médiapolitika és médiaszabályozás. Állami szabályozás és 
önszabályozás a médiában. Az Európai Unió audiovizuális politikája, annak hatása a magyar 
médiaszabályozásra. A médiaszabadság, mint a kommunikációs jogok része. A piacra lépés 
szabályozása, a médiapiac szabályozása, a műsorszolgáltatók jogi helyzete. A médiafelügyelet 
intézményrendszere. Sokszínűség a médiában, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. A 
médiakoncentráció korlátozása. A közszolgálatiság, mint tartalmi követelményrendszer, és mint 
intézményrendszer. A műsorszolgáltatás pénzügyi háttere. A műsorterjesztés médiajogi és 
hírközlési jogi szabályozása. A technológiai fejlődés hatása a médiaszabályozásra, a digitális 
média szabályozása. 

A tantárggyal kapcsolatos követelmények és egyéb adatok 
Tantárgyfelelős / Előadó(k) / 
Gyakorlatvezető(k): 

Dr. Pintér Szilvia jogtanácsos, ügyvivő-szakértő 
E-mail elérhetőség: pinter.szilvia@pmmik.pte.hu 

Nyelv: Magyar 
Aláírás megszerzés feltétele 
(évközi követelmények): 

Az előadásokon való, a kreditrendszerű TVSZ előírása szerinti 
részvétel.  Az ellenőrzés katalógussal történik! 
Jegyszerzés feltétele: Zárthelyi dolgozat megírása a megadott 
időpontokban 

Számonkérés módja: Zárthelyi dolgozat formájában 
Oktatási segédeszközök, 
jegyzetek: 

Az előadások anyaga (Megtalálható: CooSpacen és Witch 
szerveren) 
- 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvető szabályairól (Smtv.) 
- 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról (Mttv.) 

A tantárgy felvételének 
módja: 

ETR-en keresztüli tárgyfelvétel és egyéni órarend kialakítás 

 
• Fogadóóra: minden héten, hétfőn: 10.00-11.00-ig  

 
 

Részletes tantárgyprogram: 
Hét Ea/Gyak./Lab. Témakör 
1. 2 óra előadás 

 
A hallgatók tájékoztatása a tantárggyal kapcsolatos tudnivalókról, 
követelményekről. 



2. 2 óra előadás Médiapolitika és médiaszabályozás 
3. 2 óra előadás Állami szabályozás és önszabályozás a médiában 
4. 2 óra előadás Az Európai Unió audiovizuális politikája, annak hatása a magyar 

médiaszabályozásra 
5. 2 óra előadás A médiaszabadság, mint a kommunikációs jogok része 
6. 2 óra előadás A piacra lépés szabályozása, a médiapiac szabályozása, a műsorszolgáltatók 

jogi helyzete 
7. 2 óra előadás A médiafelügyelet intézményrendszere 
8. 2 óra előadás  Sokszínűség a médiában, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. A 

médiakoncentráció korlátozása 
9. 2 óra előadás A közszolgálatiság, mint tartalmi követelményrendszer, és mint 

intézményrendszer 
10. 2 óra előadás Őszi szünet 
11. 2 óra előadás A műsorszolgáltatás pénzügyi háttere 
12. 2 óra előadás A műsorterjesztés médiajogi és hírközlési jogi szabályozása. A technológiai 

fejlődés hatása a médiaszabályozásra, a digitális média szabályozása. 
Konzultáció a félév során elhangzottakból 

13. 2 óra előadás 1.ZÁRTHELYI DOLGOZAT 
14. 2 óra előadás 2.ZÁRTHELYI DOLGOZAT 
15. 2 óra előadás 3.ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

 
 
Pécs, 2015. január 21. 
  
 
               Dr. Pintér Szilvia 
                 Jogtanácsos, ügyvivő-szakértő 


