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Célunk a magyar nemzet számára kívánatos európai médiaszabályozás és az ehhez szükséges 

intézmények nyilvános megtervezése, szerencsés esetben eljutva a nemzeti konszenzushoz. 

bővebben >>> 

 

       „ KÍVÁNJUK A SAJTÓ SZABADSÁGÁT!” 
Magyarország polgárainak, a leendő IV. Köztársaság alkotmányozó sokaságának, és a szakmánknak 

elidegeníthetetlen joga, hogy a mindenkori Parlament, vagy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjainak, 

a Köztársaság Kormányának ajánlásokat fogalmazzon meg a teljes megújításra váró magyar 

médiaszabályozás tartalmi kérdéseiben. E vitaév meghirdetésével ezt a jogunkat érvényesítjük. 

Célunk, hogy a jelenlegi alkotmányos, társadalmi, és a nemzet felének elnyomorodásához vezető 

gazdasági válságból kiutat kereső magyar társadalom médiarendszerét és nyilvánossági intézményeit 

újra alkalmassá tegyük a nemzeti párbeszédre, az államgépezet, a helyi és központi hatalom és 

igazgatás, a politikai pártok és a tőke ellenőrzésére, a nemzeti és a kisebbségi kultúra fenntartására és 

bővítésére. 

A szólás és a tájékozódás szabadsága, s a médiapiac működése csak úgy válhat újra nemzeti 

erőforrássá, a fejlődést – azaz az életminőség növelését, a biztonságot és a klímavédelmet – szolgáló 

tényezővé, ha az állami-, nemzeti-, társadalmi-, gazdasági-, kulturális- és nyelvi értékek fenntartását 

szolgáló szabályozást konszenzuális keretek közé helyezzük. Azaz, ha közös munkával a 

médiaszabályozást kivesszük a politikai váltógazdálkodás hatalmi harcainak világából. A nyilvánossági 

eszközöket a hatalmi harc eszközeiből azok terepévé kell formálnunk. 

Vitánkban kiindulási alapnak tekintjük, hogy a nemzeti médiapiac mérete (kicsinysége) miatt kulturális 

identitásunk megőrzése, és a nemzeti kultúra minőségének fenntartása tisztán piaci mechanizmusok 

alapján Magyarországon nem biztosítható. Az északi kis népek mintájára újjá kell építenünk a 

közszolgálati média pozícióit és teljesítő képességét. A médiapiac szereplőit pedig a frekvenciához 

jutástól a terjesztésig, a műsorfelügyelettől a járadékolásig valóban ellenőrzött és versenypiaci 

feltételek közé kell helyezni. Garantálni kell a szerzői és származtatott jogokat, mert ez a kultúra 

megújításának lényeges eleme. 

Az internet és a közösségi média működését, az internacionális világcégek működésének tartalmi-

gazdasági szabályozását európai keretben, más nemzetekkel közösen, de mindenre kiterjedően át kell 

formálnunk. 

A vita indításának pillanatában le kell szögeznünk; a magyar sajtó-és médiarendszer jelenleg 

társadalmunk leggyengébben teljesítő alrendszere. De nekünk erre az eszközre szükségünk van! 

A magyar társadalom teremtő és építő energiáinak kiszabadítása és mozgósítása elképzelhetetlen a 

helyi és térségi (regionális) nyilvánosság megteremtése nélkül. Ez fokozott felelősséget ró a jelenlegi 

államrezonnal szemben álló önkormányzatokra és politikai pártokra. E helyi nyilvánosságok nélkül 

nincs tudatos és tájékozódni képes, a közteherviselést és a választás felelősségét is vállaló állampolgár. 

Az európai társadalmak és államok az alkotmányaikban, törvényeikben, illetve az alkotmánybíróságaik 

gyakorlatában hordták ki a vélemény-és sajtószabadság intézményi és gyakorlati garanciáit, s ezekre 

európai szabályok is épültek. Hazánkban ez az út mára terméketlenné vált; írott szabályaink az adott 

politikai erőviszonyokhoz kötődtek, s ezek megváltozását követve a joggal való visszaélés és a nyers 

hatalmi, és gazdasági erőfölény érvényesítése váltogatja egymást. 



Vitaévünk során követett céljaink központjában a független és normatívan finanszírozott országos, 

regionális, és helyi nemzeti közszolgálati média újjáépítése áll. Valamikor ez volt a rendszerváltás 

legnagyobb ígérete. Ennek beváltása nélkül országunk lakosságának több, mint fele képtelen lesz 

megbízhatóan tájékozódni, érdekeit felismerni és megvédeni, nemzeti identitását megtartani, mert 

már a hír- és médiafogyasztása is jelenlegi képzettségi és anyagi helyzete függvényévé vált! 

Hasonlóan kiemelkedő fontosságú teljes magyar kulturális örökségünk, a mai mozgó és állókép- és 

hanganyag, a teljes könyvészeti, építészeti, művészeti örökségünk digitalizálása, és teljes körűen és 

szabadon hozzáférhetővé tétele. Ennek feltételeit és garanciáit közösen kell megteremtenünk. 

A kívánatos magyarországi médiaszabályozás megtervezése során a nemzet fejlődésének és 

fejlesztésének egyik leginkább meghatározó erőforrása felett döntünk. A vitaév meghirdetésének 

elsődleges oka, hogy – miként a várt IV. Köztársaság Alkotmánya sem rémlik fel évek óta az ellenzéki 

pártok politikai üzeneteiből – úgy még sötétebb homály veszi körül, mit tennének a választásokon 

indulni képes ellenzéki pártok a hatalom birtokában a hazai nyilvánossággal.  

Meglehet; éppen ez a hiány választja el őket attól, hogy a változást remélő, de léthelyzetükben a NER 

viszonyainak ma napi szinten kiszolgáltatott tömegek végre elég bátorságot gyűjtsenek, amikor 

belépnek a szavazófülkékbe. Azt előre, és pontosan tisztáznunk kell, milyen lesz a nyilvánosság az 

európai értékek ismételt győzelme után hazánkban. Ha a kibontakozás a győzelem után a nyilvánossági 

harcok mocsarába fúl, nemzetünk újabb évtizedeket veszít lehetséges európai életminősége elérése 

terén. 

Vitaévünkben közreműködésre hívjuk a független szakmai- és kutató intézményeket, valamennyi 

bejegyzett újságíró szövetséget, érdekképviseletet, a civil és jogvédő szervezeteket, a politikai 

pártokat, a maradék szabad média szerkesztőségeit, műhelyeit, szakmánk meghatározó 

személyiségeit, az alkotmányos nyilvánosság jogi világának gondolkodóit, nemzetközi szervezeteit. 

Tevékenységünk nyitott és nyilvános lesz. Munkánkban számítunk a MÚOSZ szakosztályaira, a maradék 

szabad rádiózás  és helyi televíziózás műhelyeire, a szabad városok önkormányzati szerkesztőségeire, 

és a hamarosan beinduló magyar nyelvű Szabad Európa Rádió internetes műsorának támogatására is.  

Nem nulláról indulunk.  

Legelső sorban meg kell említenünk a MÚOSZ Belpolitikai Szakosztálya által 2018. április 4-én, a 

választások előtt négy nappal megtartott vitát, amelyet akkor az ellenzéki sajtó mondhatni teljes 

bojkottja vett körül. 

 https://muosz.hu/2018/04/17/idokapszula-keszult-a-kozszolgalati-mediarol/ 

További adalék – főleg a rendszerváltás óta elkövetett bűnök lajstromát adva – az alábbi két dolgozat; 

1. A DEKA vitairata: https://muosz.hu/assets/uploads/2020/03/deka_vitairat.pdf 

2. A SZEF AKADÉMIA jelentése:  

https://muosz.hu/wp-content/uploads/2018/04/K%C3%8DV%C3%81NJUK-A-SAJT%C3%93-

SZABADS%C3%81G%C3%81T.pdf 

És további érvek itt; Üzenet a liftből:  

https://www.youtube.com/watch?v=_Q9R3pa7dwg    

// Rákereséssel található még további 11 személyiség, akik elmondták aznap este az ÜZENETÜKET! 

TISZTELT HONFITÁRSAIM! 
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Figyelemmel a koronavírus miatt kialakult, a NER által súlyosan visszaéléses módon formált pillanatnyi 

viszonyokra, e felhívás kibocsátásakor elsősorban az érdeklődés jelzését, a szerepvállalás bejelentését 

várjuk. Első nyilvános vitánk a múlt, az eddig történtek értékeléséről fog szólni, meglehet áprilisban.  

Kontakt: ENAMI   06 30 9 215 626     enami@ahajo.hu  

 Budapest, 2020. március 15     
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