
1 

 

 
Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. § -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az 
Mttv. 22. § (2) bekezdése szerinti mentesítési megállapodásokkal kapcsolatban 

 
 
 
A 2011. január 1-jén hatályba lépett Mttv. lényegesen kibővítette a korábban hatályos a 
rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Rttv.) 7. §-ban előírt műsorszerkezeti 
követelmények (kvóták) körét. Ezáltal megnőtt a kvótakötelezettség teljesítésére köteles 
médiaszolgáltatások száma is. 
 
A műsorkvóta kötelezettségek mértékéről, a műsorkvóták teljesítésére kötelezett 
médiaszolgáltatásokról, a teljesítés alóli mentesítésről és az adatszolgáltatási 
kötelezettségről az Mttv. 20-22. §-ai rendelkeznek.  
 
Az Mttv. 20-21. §-a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta 
kötelezettséget. 
 
Az Mttv. 20-21. §-a az alábbiak szerint határozza meg a műsorkvótákat. 
 
20. § (1) A médiaszolgáltató 
a) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének több mint felét európai 
művek, több mint harmadát magyar művek bemutatására köteles fordítani, 

b) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének legalább tíz 
százalékát olyan európai mű, legalább nyolc százalékát pedig olyan magyar mű 
bemutatására köteles fordítani, amelyeket tőle független műsorkészítővel készíttetett, 
vagy független műsorkészítőtől öt évnél nem régebben készült műként szerzett be. 
(2) A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás kínálatában egy adott naptári évben 
elérhetővé tett műsorszámok egybeszámított időtartamának több mint negyedét magyar 
műveknek kell kitennie. 
(3) A közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes 
műsoridejének 

a) több mint hatvan százalékát európai művek, 
b) több mint felét magyar művek, 
c) több mint harmadát tőle független műsorkészítővel készíttetett, vagy független 

műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült művek, 
d) több mint negyedét tőle független magyar műsorkészítővel készíttetett, vagy 

független magyar műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült művek 
bemutatására köteles fordítani. 
21. § (1) A lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a zenei művek közzétételére szánt 
műsoridő legalább harmincöt százalékát magyar zenei művek bemutatására kell fordítani. 
(2) A lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a közzétett magyar zenei műsorszámok 
legalább huszonöt százaléka öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műből, 
vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételből kell, hogy álljon. 

 
A közösségi médiaszolgáltatók tekintetében az Mttv. 66. § (4) d) és h) pontja a következőket 
rögzíti: 
 
66. § (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: (…) 
d) audiovizuális médiaszolgáltatás esetén a magyar, illetve európai műsorkvótákra 
vonatkozó, 20. § szerinti előírások szerint működik, ide nem értve a független 
műsorkészítőkre vonatkozó műsorkvótákat,(…) 
g) műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat 
szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló 
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hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem 
elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, 
h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt 
műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására 
fordítja.” 
 
Az Mttv. 22. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a törvényben meghatározott 
médiaszolgáltatók bizonyos, az Mttv. 20-21. §-ában meghatározott szerinti 
kvótakötelezettségek  teljesítése alól mentesítést kérjenek a Médiatanácstól.  
A Médiatanács mérlegelési jogkörében eljárva a médiaszolgáltatókkal történő tárgyalások 
alapján dönt a mentesítési kérelmek tárgyában, amelynek alapján a médiaszolgáltatóval 
hatósági szerződést köthet. 
 
A Médiatanács a médiaszolgáltatók tájékoztatásának elősegítése érdekében jelen 
Tájékoztatóban foglalja össze a műsorkvóta kötelezettségekkel és a mentesítési eljárással 
kapcsolatos tudnivalókat. 
A Médiatanács a mentesítési kérelmek tárgyában egyedileg, az adott körülmények és a 
médiaszolgáltató által felhozott érvek körültekintő vizsgálata alapján dönt. 
 
A kötelezetti kör: 
 
Az Mttv. 20-22. §-ai a következő médiaszolgáltatások tekintetében írnak elő műsorkvóta 
kötelezettséget: 
 
- az országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 
- a körzeti lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokon  
- az országos lineáris rádiós médiaszolgáltatásokra, 
- a körzeti lineáris rádiós médiaszolgáltatásokra, 
- a helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális közösségi médiaszolgáltatásokra 
- a helyi vételkörzetű lineáris rádiós közösségi médiaszolgáltatásokra 
- a lekérhető médiaszolgáltatásokra.    
 
A Mttv. 22. § (1) bekezdése határozza meg, hogy mely médiaszolgáltatásokra nem 
vonatkoznak a műsorkvóták az alábbiak szerint: 

- a kizárólag reklámozásra és televíziós vásárlás közzétételére szolgáló 
médiaszolgáltatás, 

- a kizárólag a médiaszolgáltatót, vagy annak más médiaszolgáltatását reklámozó 
médiaszolgáltatás, 

- az a médiaszolgáltatás, amely kizárólag az Európai Unió tagállamainak nyelveitől 
eltérő nyelven közvetíti szolgáltatását; ahol a műsorszámok a műsoridő jelentős 
részében ilyen nyelven vagy nyelveken kerülnek közzétételre, ott az előírásokat a 
műsoridő adott részére nézve nem kell alkalmazni, 

- a közösségi médiaszolgáltatás kivételével a helyi médiaszolgáltatás, 
- az a médiaszolgáltatás, amely kizárólag Európai Unión kívüli országban kerül 

terjesztésre. 
 
Az Mttv. alapján a helyi vételkörzetű audiovizuális és a helyi vételkörzetű kereskedelmi 
rádiós médiaszolgáltatásokon kívül valamennyi médiaszolgáltatás meghatározott kvóta 
teljesítésére köteles. 
 
Az ún. törvényi kvótakötelezettségek 
 
A médiaszolgáltatások ún. „műsorkvóta” kötelezettségeit az alábbi táblázat rögzíti.  
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Médiaszolgáltatás jelleg vételkörzet kötelezettség arány jogszabály 

AUDIOVIZUÁLIS KERESKEDELMI 
 

ORSZÁGOS 
KÖRZETI 

európai művek évi teljes műsoridő 50 %-a felett Mttv. 20.§ (1)a) 

magyar művek évi teljes műsoridő 33,3 % -a felett  Mttv. 20.§ (1)a) 

független európai 5 évnél 
nem régebbi 

évi teljes műsoridő min. 10%-a 
Mttv. 20.§ (1)b) 

független magyar 5 évnél 
nem régebbi 

évi teljes műsoridő min. 8%-a 
Mttv. 20.§ (1)b) 

KÖZSZOLGÁLATI ORSZÁGOS, KÖRZETI európai művek évi teljes műsoridő 60 %-a felett  Mttv 20.§ (3) a) 

magyar művek évi teljes műsoridő 50 %-a felett Mttv 20.§ (3) b) 

független 5 évnél nem 
régebbi művek 

évi teljes műsoridő 33,3 %-a felett  
Mttv 20.§ (3) c) 

független magyar 5 évnél 
nem régebbi művek 

évi teljes műsoridő 25 %-a  felett  
Mttv 20.§ (3) d) 

KÖZÖSSÉGI  KÖRZETI, HELYI 
európai művek 

évi teljes műsoridő 50 % felett 
Mttv. 20. § (1) 
a), 66.§(4)d) 

magyar 
évi teljes műsoridő 33,3 % felett 

Mttv. 20. § (1) 
a), 66.§(4)d) 

RÁDIÓ KERESKEDELMI ORSZÁGOS, KÖRZETI 
magyar 

zenei művek közzétételére szánt 
műsoridő legalább 35%-a Mttv. 21. § (1) 

5 évnél nem régebben 
nyilvánosságra került zenei 
mű, vagy 5 évnél nem 
régebben készült 
hangfelvétel 

közzétett magyar zenei 
műsorszámok legalább 25 %-a 

 
Mttv. 21. § (2) 
 
 

KÖZSZOLGÁLATI  magyar zenei művek közzétételére szánt 
műsoridő legalább 35%-a 

Mttv. 21. § (1) 

5 évnél nem régebben 
nyilvánosságra kerül zenei 
mű, vagy 5 évnél nem 
régebben készült 
hangfelvétel 

 
közzétett magyar zenei 
műsorszámok legalább 25 %-a 

 
 
Mttv. 21. § (2) 
 

KÖZÖSSÉGI KÖRZETI, HELYI 
magyar 

zenei művek közzétételére szánt 
műsoridő legalább 50%-a 

Mttv. 66. § (4) 
h),  

magyar 5 évnél nem 
régebbi 

közzétett magyar zenei 
műsorszámok legalább 25 %-a  Mttv. 21.§ (2)  

LEKÉRHETŐ 
AUDIOVIZUÁLIS   magyar 

25 % felett 
Mttv. 20. § (2) 



4 

 

A mentesítési eljárás  
 
Az eljárás a médiaszolgáltató Médiatanácshoz benyújtott kérelme alapján indul. 
 
A médiaszolgáltatónak a következő naptári évre vonatkozó kérelmet legkésőbb szeptember 
30-ig kell benyújtani.  
 
Amennyiben a médiaszolgáltató a beadványt nem az Mttv. által előírt határidőben nyújtja be, 
úgy a Médiatanács a Ket. 30. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a 
kérelmet. 
 
Új médiaszolgáltatás esetén a médiaszolgáltató a kérelmet a nyilvántartásba vételi eljárás 
kezdeményezésével egyidőben nyújthatja be.  

 
A kérelemben a médiaszolgáltató kérheti, hogy az Mttv-ben meghatározott műsorkvóta 
kötelezettségeket fokozatosan érhesse el. A kérelemben a médiaszolgáltatónak szükséges 
megjelölnie, hogy kérelme milyen időtartamra, mely év(ek)re vonatkozik, és hogy az adott 
évben a megadott kötelezettség tekintetében milyen arányt elérését vállalja. A vállalt arányt 
vagy egész számban, vagy 0,5-es pontossággal kérjük megadni. 
Amennyiben a kérelem több évre irányul az egyes évek tekintetében megjelölt vállalás az 
előző évi mértéket az Mttv. alapján meg kell hogy haladja.  
 
A médiaszolgáltató mentesítési kérelmét legfeljebb három évre nyújthatja be.  
 
Három évet meghaladó mentesítés – az Mttv-ben foglalt esetekben – tartós vagy állandó 
mentesítés formájában kérhető. 
 
 
A tartós, vagy állandó jellegű mentesítés szabályai 
 
Három évnél hosszabb időre szóló mentesítésre tartós vagy állandó mentesítés útján van 
lehetőségük a médiaszolgáltatásoknak. 
 
Tartós, vagy állandó mentesítési kérelmet a rádiós és lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltató az Mttv. 20-21. §-ban meghatározott következő kötelezettségei 
vonatkozásában nyújthat be.  
 
21. § (1) A lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a zenei művek közzétételére szánt évi teljes 
műsoridő legalább harmincöt százalékát magyar zenei művek bemutatására kell fordítani. 
(2) A lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a közzétett magyar zenei műsorszámok éves 
átlagban legalább huszonöt százaléka öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei 
műből, vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételből kell, hogy álljon. 
20. § (2) A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás kínálatában egy adott naptári évben 
elérhetővé tett műsorszámok egybeszámított időtartamának több mint negyedét magyar 
műveknek kell kitennie. 
 
Lineáris audiovizuális tematikus médiaszolgáltatás esetében a Médiatanács tartós vagy 
állandó mentesítést kizárólag arra vonatkozóan adhat, hogy a médiaszolgáltatás a független, 
öt évnél nem régebbi művek bemutatására vonatkozó kötelezettségét öt évnél régebben 
készült független művekkel teljesítse.  
 
22. § (3) Lineáris audiovizuális tematikus médiaszolgáltatást nyújtóval kötött hatósági 
szerződés indokolt esetben lehetővé teheti, hogy a 20. § (1) bekezdés b) pontban és 20. § 
(3) bekezdés c)-d) pontban szereplő kötelezettségét öt évnél régebben készült művekkel 
teljesítse. 
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20. § (1) A médiaszolgáltató (…) 
b) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének legalább tíz százalékát 
olyan európai mű, legalább nyolc százalékát pedig olyan magyar mű bemutatására köteles 
fordítani, amelyeket tőle független műsorkészítővel készíttetett, vagy független 
műsorkészítőtől öt évnél nem régebben készült műként szerzett be. 
 
20. § (3) A közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes 
műsoridejének (…) 

c) több mint harmadát tőle független műsorkészítővel készíttetett, vagy független 
műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült művek, 

d) több mint negyedét tőle független magyar műsorkészítővel készíttetett, vagy független 
magyar műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült művek  
bemutatására köteles fordítani. 
 
Amennyiben a médiaszolgáltató tartós, vagy állandó jellegű mentesítési kérelemmel kíván 
élni, a kérelemnek tartalmaznia kell annak megalapozott indokolását is. 
 
Tartós vagy állandó mentesítés nem adható a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásoknak 
– akár tematikus, akár nem – az Mttv. 20. § (1) bekezdés a) pontja1 szerinti kvóta teljesítése 
alól, valamint a nem tematikus lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásoknak az Mttv. 20. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti kvóta teljesítése alól.  
 
Az Mttv rögzíti, hogy – a tartós illetve állandó mentesítésen kívül – általános mentesítés nem 
adható. 
 
A tartós, illetve állandó jellegű mentesítés esetén azok indokoltságát, megalapozottságát a 
Médiatanács hivatalból évenként felülvizsgálja. Ennek eredményeként a Médiatanács 
jogosult a médiaszolgáltatóval kötött hatósági szerződést módosítani illetve felmondani. 
 
 
Közösségi médiaszolgáltatások mentesítése 
 
A közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozóan az Mttv. 66. § (4) bekezdés 
d) pontja2 irányadó, amely szerint e médiaszolgáltatásoknak az Mttv. 20. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt kötelezettségeket kell teljesíteniük. 
 
20. § (1) A médiaszolgáltató 

a) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének több mint felét európai 
művek, több mint harmadát magyar művek bemutatására köteles fordítani, 
 
A lineáris rádiós közösségi médiaszolgáltatás esetében a legalább 50 %-os magyar zenei 
arány teljesítését a zenei műsorszámokon belül, az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) pontja3 írja 
elő.  
 
A közösségi médiaszolgáltatások tekintetében – figyelemmel az Mttv. 66. § (4) bekezdés d) 
és h) pontjában foglaltakra is -, Médiatanács  

                                                 
1
 20. § (1) A médiaszolgáltató 

a) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének több mint felét európai művek, 
több mint harmadát magyar művek bemutatására köteles fordítani, 
2
 66.§ (4) d) audiovizuális médiaszolgáltatás esetén a magyar, illetve európai műsorkvótákra 

vonatkozó, 20. § szerinti előírások szerint működik, ide nem értve a független műsorkészítőkre 
vonatkozó műsorkvótákat, 
3
 66.§ (4) h) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás, rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei 

műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei 
műsorszámok bemutatására fordítja. 
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a) az audiovizuális közösségi médiaszolgáltatások vonatkozásában  az európai gyártású 
művekre előírt 50 %-os és a magyar gyártású művekre előírt 33,3 %.os arány teljesítése alól, 
b) a rádiós közösségi médiaszolgáltatások esetében a közzétett magyar zenei műsorszámok 
25 %-ban bemutatott 5 évnél nem régebbi zenei művekre előírt arány teljesítése alól 
mentesítheti a médiaszolgáltatókat. 
 
Tekintettel arra, hogy az Mttv. 66.§ (4) bekezdés alapján a rádiós közösségi 
médiaszolgáltatás esetén a médiaszolgáltató a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti 
műsoridejének legalább 50 %-át magyar zenei művek bemutatására köteles fordítani, e 
szabály alól a Médiatanács nem adhat felmentést, ugyanis mentesítés kizárólag az Mttv. 20-
21. §-aiban előírt kötelezettségekre biztosítható. 
 
Ugyanezen okból nem adhat továbbá mentesítést a Médiatanács az Mttv. 66. § (4) bekezdés 
g) pontja szerinti előírás alól sem, amely szabály szerint a lineáris közösségi 
médiaszolgáltatás vonatkozásában a médiaszolgáltató heti műsoridejének több mint 
kétharmadában köteles a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat 
szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai 
tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott 
közösségnek szóló hasonló tartalom is. 
 
Tartós vagy állandó mentesítés kizárólag a közösségi rádiós médiaszolgáltatások 21. § (2) 
bekezdése szerinti kötelezettségére adható.  
 
 
Több médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók mentesítése 
 
Az Mttv. 22. § (6) bekezdése szerint több médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató az 
Mttv. 20-21. §-ban, illetve mentesítés esetén az Mttv. 22. § (2)-(3) bekezdés szerinti hatósági 
szerződésben meghatározott arányokat valamennyi médiaszolgáltatása összesített 
műsoridejének átlagában köteles elérni.  
 
A lineáris rádiós médiaszolgáltatások esetében azonban médiaszolgáltatásonként a 
műsoridő legalább húsz százalékát el kell érnie a magyar zenei művek arányának. 
 
Az Mttv. a különböző típusú médiaszolgáltatásokra vonatkozóan eltérő kvótát rögzít, azért 
csak azonos típusú médiaszolgáltatások esetében vizsgálható, hogy műsoridejük átlagában 
elérik-e az adott médiaszolgáltatás(típus)ra előírt kvótát. Erre tekintettel több 
médiaszolgáltatás esetén csak az azonos típusú – csak audiovizuális vagy csak rádiós vagy 
csak lekérhető – médiaszolgáltatásokra vonatkozóan köthet hatósági mentesítési szerződést 
a Médiatanács.  
Több médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók mentesítési kérelmében a Médiatanács 
kéri médiaszolgáltatásonként is rögzíteni a vállalt arányt. 
 

 
A korábban mentesítéssel rendelkező médiaszolgáltatások mentesítése: 
 
A korábban már mentesítéssel rendelkező médiaszolgáltatók is adhatnak be új kérelmet. 
 
Amennyiben egy médiaszolgáltató rendelkezett mentesítési megállapodással az előző évek 
tekintetében, új mentesítési kérelmében a korábban vállalt arányszámnál magasabb 
arányszám megjelölése minősülhet meglapozottnak.  
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Hatósági szerződés 
 
A mentesítésről szóló hatósági szerződés – ide nem értve a tartós vagy állandó 
mentesítést – legfeljebb 3 évre szólhat. 
 
Az Mttv. szerint mentesítés esetén a médiaszolgáltató – az előírt arányok eléréséig – 
köteles folyamatosan növelni médiaszolgáltatásában a magyar, az európai, valamint a 
független előállítóval készíttetett, általa közzétett művek arányát. 
 
 
Az adatszolgáltatás 
 
A médiaszolgáltatók ellenőrzése a médiaszolgáltató önbevallásán alapul, amely a 
Médiatanács által a médiaszolgáltatók számára megadott formátumban történik. A 
médiaszolgáltatók havi adatszolgáltatásra kötelesek. Az adatszolgáltatásról a Médiatanács 
honlapján tájékozódhat. 
 
 
Budapest, 2011. október 26. 
 
 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


