
 TANTÁRGY ADATLAP 

és tantárgykövetelmények 

Cím: Médiaszabályozás 

Tárgykód: IVF178MNTV-EA-00 PMTEVNF717-EA-00 

Heti óraszám
1
: 2*45 perc ea 

Kreditpont: 2/3 

Szak(ok)/ típus
2
: K 

Tagozat
3
: N,L 

Követelmény
4
: V 

Meghirdetés féléve
5
: Os 

Nyelve: Magyar 

Előzetes követelmény(ek): A kommunikáció szabályozásának jogi kérdései 

(IVF177MNTV-EA-00) 

Oktató tanszék(ek)
6
: Mérnöki Ismeretek Tanszék (100%)  

Tárgyfelelős/Előadó: Dr. Pintér Szilvia, kamarai jogtanácsos 

 

Fogadóóra: Kedd 9:00-10:00-ig az Egyetem Szántó 

Kovács János u. 1/b. épületében elektronikus úton 

történő előzetes egyeztetés alapján 

Gyakorlatvezető: - 

Célkitűzése: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a kommunikáció valamint a 

média világának jogszabályi hátterével, rendszertani felépítésével. Az ismeretek elsajátítása 

által a hallgatók megszerzik azokat a szükséges ismereteket, amelyek segítik a 

kommunikáció és a média világában történő eligazodást 

Rövid leírás: 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 

Oktatási módszer: Interaktív előadás tartása, szakmai viták 

Követelmények a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban: Az előadásokon való, a 

kreditrendszerű TVSZ előírása szerinti részvétel.  Az ellenőrzés katalógussal történik! 

Jegyszerzés feltétele: Az előadások legalább 50 %-án való részvétel/ Zárthelyi dolgozat 

eredményes megírása a megadott időpontban 

Javítási (pótlási) lehetőségek: A zárthelyi dolgozat megírására biztosított 3 alkalom során 

A kurzus teljesítésének feltételei: Az előadások legalább 50 %-án való részvétel valamint 

a zárthelyi dolgozat eredményes megírása a megadott időpontban 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Az előadások anyaga (Az előadások anyaga megtalálható: NEPTUN rendszerben) 

                                                 
1
 Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor 

2
 K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)  

3
 N – nappali, L – levelező, T – táv 

4
 a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat 

5
 os – őszi, ta – tavaszi 

6
 Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása 



 

 

Részletes tantárgyprogram: 

Hét Ea Témakör 

1. 2*45 perc 

előadás 

A hallgatók tájékoztatása a tantárggyal kapcsolatos tudnivalókról, 

követelményekről 

2. 2*45 perc 

előadás 

Médiapolitika és médiaszabályozás 

3. 2*45 perc 

előadás 

Állami szabályozás és önszabályozás a médiában 

4. 2*45 perc 

előadás 

Az Európai Unió audiovizuális politikája, annak hatása a magyar 

médiaszabályozásra 

5. 2*45 perc 

előadás 

A médiaszabadság, mint a kommunikációs jogok része 

6. 2*45 perc 

előadás 

A piacra lépés szabályozása, a médiapiac szabályozása, a műsorszolgáltatók 

jogi helyzete 

7. 2*45 perc 

előadás 

A médiafelügyelet intézményrendszere 

8. 2*45 perc 

előadás  

Sokszínűség a médiában, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye  

A médiakoncentráció korlátozása 

9. 2*45 perc 

előadás 
ŐSZI SZÜNET 

10. 2*45 perc 

előadás 

A közszolgálatiság, mint tartalmi követelményrendszer, és mint 

intézményrendszer 

11. 2*45 perc 

előadás 

A műsorszolgáltatás pénzügyi háttere 

12. 2*45perc 

előadás 

A műsorterjesztés médiajogi és hírközlési jogi szabályozása 

A technológiai fejlődés hatása a médiaszabályozásra, a digitális média 

szabályozása 

Konzultáció a félév során elhangzottakból 

13. - ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

14. - ZÁRTHELYI DOLGOZAT  

15. - ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

 

Pécs, 2019. szeptember 2. 

  

 

 

                Dr. Pintér Szilvia 

                         kamarai jogtanácsos 

 

 

 


