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– K Ö N Y V I S M E RT E T É S –

KÖZSZOLGÁLATI MÉDIÁNAK MÁRPEDIG LENNIE KELL!

A Public Broadcasting and European Law címû kötetrõl

KOLTAY ANDRÁS
egyetemi adjunktus (PPKE JÁK)

A közszolgálati média léte, nemléte, minõsége, szükségessége, elméleti alapjai és gya-
korlati megvalósítása körüli viták a kereskedelmi mûsorszolgáltatás bevezetése és
gyors térnyerése óta meglehetõsen éles hangvételben folynak. A túlnyomó többség
– ide tartoznak az egyes országok törvényhozásai, valamint az európai jogharmonizá-
ción ügyködõ uniós szervek is – álláspontja alapján azonban legalább egyetlen kérdés-
ben konszenzus van: közszolgálati médiának lennie kell. Irini Katsirea, a londoni
Middlesex University professzorasszonyának könyvébõl pedig az is kiderül, hogy az
egyes európai államok (Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Hol-
landia és az Egyesült Királyság) miként szabályozzák saját közmédiájukat, illetve – és
ez teszi ki a kötet jelentõsebb részét – az Európai Unió jogrendje hogyan teszi lehetõ-
vé az egyébként alapvetõ gazdasági elveivel, a szolgáltatások szabad áramlásával, a
korlátozatlan piaci versennyel, az állami beavatkozás tilalmával tökéletesen ellentétes-
nek tûnõ közmédiumok létezését.

* * *

De térjünk vissza egy idõre az alapkérdéshez! Valóban igaz volna, hogy közszolgála-
ti médiának lennie kell? A kötetbõl erre csak töredékes választ kaphatunk, a szerzõ
kiindulópontja az e kérdésre adott igenlõ válasz után található. De miért válaszolunk
igennel e kérdésre?

Röviden megfogalmazva: a közszolgálati média (1) szerepe elengedhetetlen a de-
mokratikus társadalmi rend mûködtetésében, (2) más eszközök segítsége által nem
teljesíthetõ kulturális feladattal rendelkezik, (3) társadalmi kohéziót teremthet, (4) nö-
veli a médiatartalmak választékát.

* IRINI KATSIREA: Public broadcasting and European law. The Hague–London–Boston: Kluwer Law
International, 2008, 444.
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Ad (1) A tömegdemokrácia szükségszerûen képviseleti jellegû ugyan, de a ’stra-
tégiai’ kérdésekben – választások, népszavazások – a döntések közvetlenül a ’nép’
által születnek meg. A demokratikus berendezkedésbõl fakadóan azonban az egyes
állampolgárok folyamatosan alakíthatják a közéletet, nyomást gyakorolhatnak kép-
viselõikre, különbözõ szervezetek útján maguk is részt kérhetnek egyes kérdések
eldöntésében. A közélet ráadásul nem csupán, sõt nem elsõsorban országos, a parti-
kuláris érdekek és problémák esetében pedig a politikai szféra befolyásolása is köny-
nyebben megtörténhet. De ez a kívánatos eredmény nem érhetõ el a sajtó által nyújtott
megfelelõ tájékoztatás nélkül, hiszen ez az elsõdleges fórum, ahol az egyes vélemé-
nyek ütközhetnek, ahonnan információk nyerhetõk, és amelynek segítségével meg-
alapozott döntések születhetnek – a politikában és a civil közösségekben egyaránt.
A sajtó demokratikus feladata az egyes médiumokat külön-külön is terhelõ kötele-
zettség, de közülük kiemelkedik a közszolgálati médiumok szerepe, hiszen esetükben
a pontos, pártatlan, alapos, gyors tájékoztatás alapvetõ követelmény.

Bajomi-Lázár Péter egyik tanulmánya kiválóan foglalja össze a közszolgálati média
létének, illetve a kereskedelmi médiumok közérdekû kötelezettségekkel való megterhe-
lésének szükségességét megkérdõjelezõ érveket. Mint írja, „nem tudjuk, hogy az embe-
rek racionális alapon hozzák-e meg politikai döntéseiket, azaz a megfelelõ tájékoztatás
tényleg elõfeltétele-e a demokratikus rendszer olajozott mûködésének. […] nem bizo-
nyított az sem, hogy a sajtó és a média hatékony eszköze volna a közvélemény és a köz-
viselkedés formálásának.”1 Ebbõl az állításból pedig véleménye szerint az következhet,
hogy a sajtó fent említett demokratikus szerepe valójában nem is létezik. 

Az igazolásként felhozott médiahatás-kutatások2 némelyike ugyan alátámaszthatja
ezt a vélekedést, de számomra kevés meggyõzõ erõvel bizonyítják a média demokra-
tikus szerepének nemlétét. Azt senki nem állítja, hogy a polgárok nagyobb része
racionális alapon dönt a közügyekben, még azt sem mondanám, hogy a többségük
élénken érdeklõdik irántuk, tehát egyáltalán igényelné a megfelelõ tájékozottságot.
Azonban úgy vélem, hogy függetlenül attól, hogy hányan és milyen mértékben kíván-
nak a demokratikus közéletben tevõlegesen részt venni, az államnak kötelezettsége
biztosítania erre a lehetõséget. A demokrácia ugyanis errõl szól. Ha végképp, kizáró-
lagosan bizonyos elitek játszóterévé válik, ahol az egyes polgár csupán szabályozan-
dó tárggyá silányul, akkor formális értelemben talán még mindig demokráciáról be-
szélhetnénk, de annak valódi, tartalmából fakadó értékeit elveszítenénk. Ami pedig a
média közvéleményre gyakorolt hatását megkérdõjelezõ kutatásokat illeti – amelyek
egy nagyobb része a kereskedelmi médiumok robbanásszerû térhódítását megelõzõ
idõre datálódik –, saját empirikus tapasztalataim ezeknek ellentmondanak. Úgy vélem,
a tömegmédia igenis jelentõs – bár kétségtelen, pontosan nemigen mérhetõ – hatást
gyakorol közönségére. Értelemszerûen az elektronikus média, illetve annak népsze-
rûbb mûsorai jóval nagyobbat; azokról beszélnek az utcán, az üzletekben, visszakö-
szönnek az írott sajtó hasábjain és az interneten. A bulvárvilág ’hõsei’ sokak számára
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1 BAJOMI-LÁZÁR PÉTER: Népszerûtlen népszerûség. Érvek a kereskedelmi média tartalomszabályozása el-
len. Beszélõ, 2007, május

2 Lásd még BAJOMI-LÁZÁR PÉTER: Manipulál-e a média? Médiakutató, 2006, Nyár.
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a magyar közéletet jelentik. Aki elolvas egy Blikket – pontosabban, aki csak egy
Blikket olvas el – hajlamos azt hinni, tájékozott az ország fontosabb ügyeiben, pedig
csak Liptai Claudia szerelmi keserveirõl, Kiszel Tünde gyermeke édesapjának vélt
személyazonosságáról, vagy a Hajdú Pétert nyaralásán ért medúzatámadásról szerzett
– meglehetõsen kétes értékû – információkat. A média tehát hat, még ha nem is tud-
juk ugyan pontosan, kire és milyen mértékben. Még ha valóban nem is gyakorolna je-
lentõs, tömeges hatást közönségére: tízmillió ember demokráciáját nemigen mûköd-
tethetnénk a segítsége nélkül.

Vannak nézetek, amelyek szerint a korlátozásmentes kereskedelmi mûsorszolgál-
tatás éppenséggel hatékonyabban szolgálja a demokráciát, mint a korábban érvénye-
sülõ közszolgálati eszme. Bajomi-Lázár Péter cikke itt Jenei Ágnest idézi, aki szerint
„a kereskedelmi médiumok […] újfajta demokratikus nyilvánosságot teremtenek,
mert bevonják a nézõket a társadalmi kommunikációba. […] Míg a közszolgálati te-
levízió hagyományosan az »állampolgárnak« szólt, a kereskedelmi tévé […] a
»magánembert« szólítja meg. […] mindenkihez szólni kíván, nemcsak az üzleti
szempontból viszonylag súlytalan értelmiségi elithez. Ezért azokat a kérdéseket tem-
atizálja, amelyek mindenki számára ismerõsek és fontosak, és amelyekhez mindenki
hozzá tud szólni, vagyis fõként a szexrõl, a szerelemrõl, a házasságról és a normasér-
tésekrõl szól.”3

Jenei Ágnes említett cikkében úgy vélekedik, hogy a kereskedelmi csatornák jelen
formájukban éppenséggel a demokrácia letéteményesei, mert például a ‘kibeszélõ-
show’-kon keresztül széles rétegek számára biztosítják a közvetlen részvétel lehetõsé-
gét, olyan mûsorokat készítenek, ahol bárki megszólalhat, résztvevõje és formálója le-
het a demokratikus diskurzusnak.4 Ezzel a nézettel vitatkoznék: a Mónika-showban
vagy Joshi Bharatnál szereplõ személyek korántsem reprezentálják a társadalom jelen-
tõs részét, és egyáltalán nem egyenrangú félként vesznek részt a mûsorban, melyek
célja legtöbbször a magánszférába való behatolás alantas nézõi ösztönének kiszolgálá-
sa, a hamis tájékozottság érzetének biztosítása és a fogyasztók megnyugtatása („van-
nak nálam is szerencsétlenebbek”), kisszerû emberi tragédiák és – legtöbbször a sze-
xualitáshoz kötõdõ – gyengeségek bemutatásával. Jó, felemelõ, követendõ példát még
véletlenszerûen sem látunk e mûsorokban, az esetenkénti ‘katarzis’ (például az egy-
mást megcsalt szerelmesek kibékülése) is átélhetetlenül kisstílû. ‘Demokratikus dis-
kurzusról’ pedig szó sincs, a mûsorok egy percre sem haladják túl a bulvársajtó általá-
nos nívóját, felszínességét.

Egyetértek Bajomi-Lázár Péterrel és Jenei Ágnessel abban, hogy a ‘magánember’
megszólítása éppolyan fontos feladat, mint „állampolgáré”. De miért ne volna lehetsé-
ges egyszerre mindkettõ? Elsõsorban azért, mert a kereskedelmi média nem a magán-
emberrel, hanem csak a „fogyasztóval” törõdik. Pénzt akar keresni, nem demokráciát
mûködtetni a korábbinál szélesebb körû nyilvánosság, és annak közérdekû problémák-
kal való tematizálása által. Ez nem feltétlenül baj vagy bûn. A brit Communications
Act 2003, vagy a European Broadcasting Union (az európai mûsorszolgáltatókat
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3 BAJOMI-LÁZÁR (2007) i. m. 
4 JENEI Ágnes: Kereskedelmi televízió és demokrácia. Médiakutató, 2005, õsz.
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összefogó nemzetközi szervezet) közszolgálati modelltörvénye is egymás mellett is-
meri el az állampolgár és a fogyasztó érdekeit, és kívánja meg azok egyidejû tisztelet-
ben tartását. 

Ad (2) A közszolgálati média sajátos kulturális misszióval rendelkezik. A sajtó kultu-
rális nevelõ szerepének felismerése egybeesik megszületésével. A tömegek nevelésé-
nek, kulturális értelemben vett felemelésének célja nem halványodott el a késõbbi szá-
zadok során sem, mígnem beköszöntött a tömegmédia kora, amelynek elterjedésével
elvileg a tájékozottság megteremtéséhez és a mûveltség terjesztéséhez a korábban al-
kalmazott módszerek erejét sokszorosan meghaladó eszköz áll rendelkezésünkre. Míg
a ‘kultúra’ és maguk a kulturális termékek, korábban csupán egy szûk kisebbség szá-
mára voltak hozzáférhetõek, vagy érdekesek, addig a rádión és a televízión keresztül
megteremtõdött az e javakhoz történõ sokkal szélesebb hozzáférés esélye. Az induszt-
rializmus könyörtelen gépezete azonban – a média térhódítása, szinte egyeduralkodó
információforrássá válása útján – nem a tömegek kulturális szintjének emelésében se-
gédkezett, hanem a régen ismert, ‘bevett’ kulturális tradíció legjavát marginalizálta, és
komoly akadályát képezi természetes továbbfejlõdésének – „kulturális üzemzavar” ke-
letkezett.5 A modern, mediatizált tömegkultúra – fenntartva a konkurencia és a válasz-
tás hamis látszatát, valamint a tájékozottság és a részvétel hamis érzetét – nem a tö-
megigényekre reflektál, mint ahogyan állítja, hanem maga formálja saját fogyasztóit
olyanná, amilyenné csak kívánja, természetesen azon cél által vezérelve, hogy bizto-
sítsa saját termékei folyamatos jövõbeni fogyasztását.

A ‘kultúra’ korábbi fogalma, megjelenési formái ebben az új világban alaposan át-
alakultak. A kánonok elhalványodásában örömteli fejleményt is üdvözölhetünk, el-
végre szabadság csak a választás lehetõsége mellett létezhet; így ma mindenki maga
választhatja ki az általa értékesnek gondolt tartalmakat. Az értékválasztás folyamatá-
ban azonban a médiának orientáló szerepet kell betöltenie, ügyesen megtalálva a kor
szelleméhez, technikai fejlettségéhez, társadalmi állapotaihoz illõ azon formákat,
amelyekben tovább éltethetõk a múltban felhalmozott értékek.

A fent említett cikk Bajomi-Lázár Pétertõl ezt az érvet is cáfolja: a média érték-
közvetítõ és –teremtõ szerepével kapcsolatban hangsúlyozza, hogy „az »idõ próbáját
kiálló« értékeket hirdetõ, monopolhelyzetet élvezõ hagyományos közszolgálati rádió
és televízió még az értelmiségi elit modernista értékfelfogását tükrözte, amelynek az
a feltevés az alapja, hogy van egy megismerhetõ és empirikusan tapasztalható való-
ság, és így vannak abszolút értékek is.” A kulturális érdekek védelmében a médiába
történõ állami beavatkozás tehát „kiskorúsítja az állam polgárait, noha a politikai
döntéshozóknak nincs mandátumuk arra, hogy érték- és ízlésbeli kérdésekben dönt-
senek. […] Az állam semlegességének elvét felrúgó törvényhozó végsõ soron az ál-
lampolgárok egyenlõségének elvével szakít, mert egyes polgárainak értékrendjét más
polgárainak értékrendje fölé helyezi.”6
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5 THOMAS STEARNS ELIOT: A kultúra meghatározása. Budapest: Szent István Társulat, 2003, 122. 
6 BAJOMI-LÁZÁR (2007) i. m.
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A korlátozatlan piacot preferáló felfogás egyik tévedése véleményem szerint ab-
ban áll, ahogyan az individualizmus kérdése felé közelít. A piac hívei azzal érvelnek,
hogy az állami korlátozás hiánya az autonómia megteremtését két irányból is elõse-
gíti: a sajtót nem köti meg külsõ hatalom, a közönség pedig így szabadon választhat.
De a modern tömegmédia általában a lehetõ legegyszerûbb módon elérhetõ, leggyor-
sabb és legnagyobb mértékû haszonszerzésre törekszik, saját mûsoridejét döntõen a
minél nagyobb tömegek szórakoztatásának alárendelve, így az individualizmus szent
nevében az egyéniség nélküli tömegember kineveléséhez járul hozzá.

Van még egy alapvetõen vitatható pontja a piaci szabadságot támogató érvelés-
nek: abból a ténybõl, hogy az adott pillanatban rendelkezésre álló lehetõségek közül
mit választanak a legtöbben, azt a következtetést vonja le, hogy a közönség pontosan
azt igényli, amit a sajtó – a kiválasztott mûsor által – jelenleg számára nyújt. Valójá-
ban az állami beavatkozás nélküli médiapiacon a közönségnek nem lenne igazi vá-
lasztási lehetõsége. Csak azon termékek közül válogathatna, amit kínálnak neki, és
talán nem is tudhatná, hogy az eddig megismerteken felül milyen egyéb választási le-
hetõségeket, mûsorokat nyújthatna még számára a média. A piac nem képes a sokszí-
nûséget önmagától biztosítani, legalábbis nem úgy, hogy tömegek számára elérhetõ
és befogadható legyen. A sajtó nem csak igazodik a közönség igényeihez, hanem leg-
alább annyira alakítja, erõteljesebben fogalmazva diktálja a közízlést.

Ami pedig az állami semlegesség kérdését illeti: a semlegesség alkotmányjogi el-
ve értelmében az állam nem választhat a rendelkezésre álló világnézetek, értékfelfo-
gások között, azokat egyenrangúnak kell tekintenie, tehát semmilyen formában nem
juttathatja kedvezõbb pozícióba egyiket a másiknál.7 A semlegesség elve azonban
csak addig tartható, amíg azt biztosítja, hogy mindenki szabadon választhat a rendel-
kezésre álló felfogások közül, tehát az állam nem kényszeríthet senkit döntése meg-
hozatalakor. Az állam azonban nem lehet sohasem teljesen független, és az elv nem
is vár el tõle közömbösséget. Az egyén egyébként sem vákuumba születik bele. Az õt
körülvevõ kulturális közeg biztosítja számára az értékválasztás lehetõségét – az ál-
lamnak pedig kiemelt szerepe, hogy a különbözõ alternatívák választását lehetõvé
tegye, és azok közül is kiemelten azt, amelyik a kizárólag saját polgáraira jellemzõ
értékeket vonultatja fel, nevezetesen a nemzeti és a kisebbségi kultúrát, az egyéb vá-
lasztási lehetõségekhez képest hangsúlyosabban támogassa. Annak eldöntése, hogy
milyen napokat nyilvánítson állami ünnepnek, mit tanítsanak az iskolákban, tartson-
e fenn kulturális minisztériumot, mind-mind értékítéletet is tartalmazó választást igé-
nyelnek, amelyek feltétlenül szükségesek és kívánatosak.8 A feladat még akkor is
végrehajtandó, ha azt az adott pillanatban csak a közösség kisebb része ítéli szüksé-
gesnek vagy fontosnak: az érték nem attól érték, hogy hányan ismerik fel – elvégre
a demokráciához is ragaszkodunk, pedig talán soha nem jutunk el arra a pontra,
hogy a közös döntéseket valóban a többség, és valóban óvatos megfontolás alapján,
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7 Lásd KIS JÁNOS: Az állam semlegessége. Budapest: Atlantisz, 1997.
8 SANFORD LEVINSON: The tutelary state: “censorship”, “silencing”, and the “practices of cultural regula-

tion”. In ROBERT POST (szerk.): Censorship and silencing – the practices of cultural regulation. Getty
Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1998.
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racionális és alaposan átgondolt érvek megvitatása után hozza meg. Könyvtárakat és
képtárakat akkor is érdemes lenne fenntartani, ha alig néhányan érdeklõdének irán-
tuk; egyszerûen azért, mert bizonyos, a múltban létrejött közmegegyezés alapján
megõrzendõ értékeket akkor is védeni kell, ha a közmegegyezés idõközben már nem
egyértelmûen érzékelhetõ. Ha a kimûvelt és valóban autonóm emberfõkrõl valamifé-
le félreértelmezett szabadságeszmény nevében lemondunk a húsz éve választott, ko-
rábban oly hõn áhított szabad, liberális, demokratikus rendrõl, tágabb értelemben pe-
dig saját múltunkról, történelmünkrõl mondunk le.

Ad (3) A közszolgálati adóknak jelentõs szerepet kell vállalniuk a közösségi kohézió,
a társadalmi integráció megteremtésében. A cél nem lehet csupán a kisebbségek vagy
egy szûk elit igényeinek a kiszolgálása, mert ez eleve kizárná a nagy többséget azon
szolgáltatások élvezetébõl, amelyeket a profitorientált média nem nyújt számukra,9

egyben némi felmentést is adna a többség általi elszámoltathatóság alól. A közszolgá-
lati médiának népszerûnek, fogyaszthatónak kell lennie, különben, ha kizárólag a ke-
reskedelmi adók által meghagyott fehér foltokra (teljesítetlen igényekre) fókuszál,
nem tehet eleget közösségi feladatainak.10 Ugyanakkor mégsem szállhat be a piaci
versenybe, mert a feladatai eredendõen idegenek a piac logikájától.

A közszolgálati média oly módon erõsítheti a közösségi összetartozást, hogy
olyan mûsorokat készít, amelyek potenciálisan az egész közösséghez, nemzethez
szólnak, és amelyek kifejezik tagjai együvé tartozását. Ez a ’szimbolikus mûsorszol-
gáltatás’ minden nemzeti közösség alapvetõ érdeke, hiszen az együttmûködés elõfel-
tétele valamiféle közös kulturális alap, minimum megléte. A televíziózásra és a rádi-
ózásra fordított idõ nem csupán jelentõsen megnõtt az elmúlt évtizedekben, hanem a
médiafogyasztás jellemzõen individualizálódott is, tehát legtöbbször egyedül nézünk
tévét, hallgatunk rádiót11 – ez ismét csak a kohézió ellenében hat, már az egyes csa-
ládtagok sem közösen élik át a média nyújtotta élményeket.

A közszolgálat teljes mivoltában feltétlenül csak az univerzálisan hozzáférhetõ,
könnyen elérhetõ médiumokon keresztül valósulhat meg. Bár az olyan új eszközök,
mint az internet vagy a specializált televíziós csatornák kétségkívül sokat tesznek
azért, hogy a tömegmédia által korábban negligált kisebbségi igényeket is kiszolgál-
ják, ezek korántsem általánosan, mindenki számára hozzáférhetõek. Ezen felül pedig
– természetszerû fragmentált jellegük miatt – nem képesek a közösség egészéhez
szólni, nem járulhatnak hozzá a közösségi kohézió erõsödéséhez. Ha bizonyos tarta-
lom csak szûkebb körben hozzáférhetõ (például azok számára, akik elõfizetnek az
adott csatornára), és így szétaprózódik a médiapiac, akkor tovább gyengül a társadal-
mi integráció. Korábban, az állami monopólium idején mindenkihez ugyanazok a
mûsorok jutottak el, bõven akadt tehát átélhetõ, közös élmény – kiváltképp, ha a mû-
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sor még színvonalas is volt. Ma, a megszámlálhatatlan csatorna korában ez a jelenség
szinte elképzelhetetlen. A közszolgálati mûsorszolgáltatás nem, vagy csak jóval ala-
csonyabb hatásfokkal képes betölteni szerepét, ha egy-két kevéssé nézett csatornára
számûzzük.

Ad (4) A kereskedelmi csatornák általában azzal érvelnek a rájuk rótt közszolgálati
kötelezettségek vagy éppen a közmédia állami támogatáson keresztül történõ ver-
senyelõnybe juttatása ellen, hogy a közszolgálatiság valójában demokráciaellenes.
’Felülrõl’ kívánja megmondani az embereknek, mi az, ami hasznukra válik, pedig õk
a lehetõ legegyszerûbb és legdemokratikusabb módon, a távkapcsoló gombjainak
megnyomásával már szavaztak arról, mi legyen a média feladata. Ha a többség nem
akar mást, mint hogy szórakoztassák, akkor ezt az akaratot nem szabad felülbírálni.
Tehát közszolgálati mûsor az, amit az emberek (sokan) néznek.

E felfogás alapvetõ tévedése, hogy úgy tesz, mintha a piaci alapú mûsorszolgálta-
tás valóban biztosítana választási lehetõséget a közönség számára. Pedig a ’média-
iparnak’ ez nem elsõdleges célja: a legfontosabb prioritás a reklámidõ minél drágábban
történõ értékesítése, tehát a mûsorok valójában csak arra szolgálnak, hogy odacsábít-
sák a közönséget a készülék elé: õk a valódi áruk, vevõjük a hirdetõ. Amíg a lehetõ
legmagasabb nézettség elérése a cél, addig az igazán népszerû csatornák mûsorai
valójában kivétel nélkül ugyanazt kínálják.12 Ezt nevezi a kereskedelmi média ’vá-
lasztéknak’, miközben a közönség (közszolgálati csatornák hiányában, vagy azok ní-
vóbéli gyengélkedése esetén) nem is feltétlenül tudhatja, milyen egyéb lehetõségei
volnának. A tömegmédia piacán kínált termékek maguk is jelentõsen formálják saját
fogyasztóik igényeit, ezért a többségi akaratra való hivatkozás eredendõen hamis.

A szabad piac önmagától sem a média demokratikus feladatainak nem tesz eleget,
sem pedig bizonyos olyan igényeket nem elégít ki, amelyek a közösség egy részében
(adott esetben nagyobb hányadában) felmerülnek, vagy jó eséllyel felmerülhetnének
ugyan, de a médiának nem éri meg azokkal bajlódni – más úton könnyebben és gyor-
sabban biztosítható az anyagi haszon. A közszolgálati média létét ma tehát a fogyasz-
tói választás lehetõségének biztosítása legalább annyira indokolja, mint a korábbiak-
ban említett, a kultúra megõrzését annak homlokterébe helyezõ érv.13

* * *

Cass R. Sunstein könyve modern médiáról hatásosan foglalja össze a médiába való
állami beavatkozás, és végsõ soron a közszolgálati média fenntartása mellett szóló ér-
veket.14 Európai médiajogi kérdésekben valószínûtlen lépésnek tûnhet egy amerikai
professzorhoz fordulni, de meg fogjuk látni, hogy Sunstein – nem mellesleg Obama
elnök fõtanácsadója (általános, tehát nem csak médiajogi) szabályozási kérdések-
ben – az USA-ban talán radikálisnak számító érvei alátámasztják fenti érvelésemet. 

317

12 JAMES CURRAN – JEAN SEATON: Power without responsibility. (6. kiadás) London–New York: Routledge,
2003, 374. 

13 CASS R. SUNSTEIN: Television and the public interest. California Law Review, March, 2000, 521–523. 
14 CASS R. SUNSTEIN: Republic.com 2.0. Princeton University Press, 2007.

Varia

231_000_2009_4.qxd  2009.12.15.  16:44  Page 317



Bajomi-Lázár Péter gondolatébresztõ cikke azzal a mottóval indul, hogy „aki a
médiát akarja szabályozni, az embereket akarja szabályozni”. Ezzel az állítással tö-
kéletesen egyetértek. A Médiatörvény az ‘emberek’ életét a médiapiacon keresztül
befolyásolja, ha úgy tetszik, szabályozza – akárcsak a Polgári és a Büntetõ Törvény-
könyv vagy az Alkotmány teszi. A szabályozás nem ördögtõl való, hanem elenged-
hetetlenül szükséges. Mint Sunstein írja, ha az állam úgy dönt, hogy biztosítja, vagy
éppen megnöveli a médiavállalkozások mozgásterét, azt is a szabályozás útján teszi,
hiszen védi a tulajdonhoz fûzõdõ jogukat, a vállalkozás jogát, biztosítja számukra a
sajtószabadságból fakadó elõnyöket stb. Az állam, tehát szükségszerûen szabályoz,
és ez szükségszerûen érinti az embereket is.15 Ráadásul még olyasmit is elõírhat szá-
mukra, amit maguktól nem feltétlenül tennének meg: kötelezõ iskolába járniuk,
adózniuk, Európában egészségbiztosítással rendelkezniük, illetve közszolgálati mé-
diumokat finanszírozniuk.

Sunstein könyve elején két hipotézist állít fel, melyeket késõbb igyekszik bizonyí-
tani: (1) az emberek javára válik, ha olyan véleményekkel, médiatartalmakkal is ta-
lálkoznak mindennapi életük során, amelyeket nem közvetlenül maguk választottak,
és (2) szintúgy javukra válik, ha közös élmények kötik õket össze egymással, tehát
tudtukkal vagy a nélkül, de szükségük van a közös élményekre, amelyeket a médián
keresztül tudnak a legegyszerûbben összegyûjteni.

Ad (1) Sunstein szerint a demokrácia alapvetõ kívánalma, hogy ne legyünk képe-
sek kizárólagos jelleggel meghatározni azt, hogy milyen információk jutnak el hoz-
zánk, miféle véleményekkel szembesülünk. Ez akadályozza meg azt, hogy – a hason-
ló gondolkodású emberekkel való kizárólagos kapcsolat miatt – gondolkodásunk
túlságosan beszûküljön, akár végeredményben radikalizálódjon. A ‘nem kívánt’ in-
formációk, vélemények óhatatlanul tágítják gondolkodásunk horizontját, és szüksé-
gesek személyiségünk fejlõdéséhez. Közvetlen állami kényszer persze nem alkalmaz-
ható annak érdekében, hogy csupa jól tájékozott polgárt faragjunk, de a lehetõséget
az államnak kell megteremtenie az eltérõ véleményekkel, értékrendekkel való talál-
kozásra. A sokszínû kínálattal rendelkezõ, és a nem kizárólag egy adott célcsoport
vélt vagy valós igényeinek üzleti alapon történõ kiszolgálására törekvõ médiumok
ehhez elengedhetetlenek. 

Ad (2) Sunstein azt írja, hogy a közös élmények megléte nélkül a közös fellépés,
a társadalmi problémák megtárgyalása és megoldása is jelentõsen megnehezülne.
Az emberek közös élmények, ismeretek, emlékek, tapasztalatok nélkül – amelyeket
természetesen a média képes a leghatékonyabban teremteni, illetve terjeszteni – alig
értenék meg egymást. A nemzeti ünnepek például nem azért vannak, hogy egy napra
megpihenjünk munka közben: azok a nemzeti emlékezet, a közös történelmi múlt és
tapasztalat fontos pillérei. Persze, mondhatnók, ma már csak a társadalom szûkebb
szeletét érdekli Petõfi Sándor március 15-én vagy bármely más napon – de ez nem
érv a nemzeti ünnepek méltó megünneplésével és egyes fontos események közemlé-
kezetben tartásának fontosságával szemben. Közösség nélkül ugyanis mûködõképes
társadalom sincs, de még szabad piac sincs; a közösség pedig jelentõs részben szim-
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bólumok – mint például a nemzeti ünnepek – segítségével formálódik vagy marad
együtt. Sunstein szerint azonban a modern média – a rengeteg rendelkezésre álló for-
rás és a specializálódó kínálat, illetve az internet sajátos, egyedi adatlehívásokra épü-
lõ jellege és átláthatatlan mennyiségû információja miatt – hozzájárulhat e kohézió
csökkentéséhez. Ugyanakkor képes lenne erõsíteni is azt: Európában erre szolgálnak
a közszolgálati médiumok.

Az információ, illetve a belõle következõ magatartás közjószágként is felfogha-
tó:16 ha valaki tudja, mennyire fontos mondjuk a környezet megóvása, és ezért tesz is
valamit, akkor magatartásával a tájékozatlan többiek életére is kedvezõ befolyást
gyakorol; ha valaki képeket fest, amelyeket utána egy galériában sokan megnéznek,
a környékbeli kolbászsütõnek is jobban megy majd a sora, pedig nem becsüli sokra a
képzõmûvészetet. A társadalom szövetében minden mindennel és mindenki minden-
kivel összefügg, és az információk, vélemények, a „jó életrõl” alkotott eltérõ felfogá-
sok folytonos keringése az egyik alapja e bonyolult mûködésnek. A beavatkozástól
mentes médiapiac azonban nem képes a kellõ választék nyújtására az információk,
vélemények, eltérõ felfogások tekintetében.17

A szólás és a sajtó szabadságának kétféle, eltérõ értelmezése forog a nyilvános-
ságban: létezik egy jogászi értelmezés, amely jobbára a jogszabályok – bírói, hatósá-
gi gyakorlat – alkotmánybírósági esetjog háromszögében vizsgálja a szabadság hatá-
rait, és létezik egy gyakran hangoztatott, kulturális jelentõségû elv, amelyet olykor a
piaci szereplõk pörölyként használnak, amellyel az állami beavatkozás híveire sújt-
hatnak le, felhasználva a nyilvánosság erejét (elvégre õk maguk teremtik azt).18 Utób-
bi nem vesz tudomást elõbbirõl, és nem ismeri el, hogy a piac korlátozásának mindig
valamely felismert közérdek lehet csak az indoka – tehát tiltakozni csak ezen indok
megléte, esetleg a megvalósítás módja ellen, és nem önmagában a beavatkozás ellen
lehet. Végtére is a fogyasztók és a médiatulajdonosok autonómiáján túl egyéb fontos
érdekek is léteznek, és az elõbbiekre való kizárólagos hivatkozás nem teszi lehetõvé
a demokrácia által megkívánt komplex feladatok ellátását.

Sunstein konklúziója a következõ: a fenti két hipotézis igaza a vizsgálat során be-
bizonyosodott, a fogyasztó és az állampolgár érdekeit egyaránt mérlegre kell tenni a
szabályozás megalkotásakor. Befejezésül Benjamin Franklint idézi, aki a kérdésre,
vajon mit adtak az alkotmány szerzõi az amerikai népnek, úgy felelt: „egy köztársa-
ságot, ha meg tudják tartani”. A köztársaság megtartásához pedig az is szükségelte-
tik, hogy sokan sokfelé terjeszthessék véleményüket a köznyilvánosság különbözõ
fórumain.19 Ez nem csupán a sajtószabadság jogának, hanem a sajtószabadság kultú-
rájának gyakorlását is megköveteli; azt, hogy a sokféle véleményre sokan oda is fi-
gyeljenek.

A közszolgálati média eszméje alapjaiban változott meg a kezdetek óta eltelt
évtizedekben. A ‘tömegek felemelésének’ szándéka által diktált, a ‘magas kultúrát’
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képviselõ mûsorokat felváltotta a plurális, az élet és a társadalom sokszínûségét szem
elõtt tartó, a kisebbségi nézetek bemutatását, a hagyományos kultúra megõrzését cél-
zó mûsorszolgáltatás. A közszolgálati média létezése azonban nem Mózes kõtábláira
vésett, megváltoztathatatlan szabály. A közszolgálati feladatok elvégzése az, és ebbõl
azon egyértelmû következtetés adódik, hogy e feladat ellátásában a magántulajdonú
médiumok is szerepet vállalhatnak; éppenséggel az állam erre alkotmányos és legitim
módon kötelezheti is õket (ahogyan teszi azt a jelenleg hatályos magyar Médiatör-
vény, különösebb hatékonyság nélkül). Egyelõre azonban a közszolgálati mûsorszol-
gáltatás nem mûködhet állami közszolgálati mûsorszolgáltatók nélkül. Olykor sajnos
még velük sem, lásd saját húszéves tapasztalatainkat.

* * *

A közszolgálati mûsorszolgáltatás alapvetõ, a fenti általános érvényû követelményeket
konkrétabb formába öntõ kritériumai – egyes államok médiatörvényei, a tudomány
eredményei, nemzetközi egyezmények, dokumentumok alapján – a következõk:

Alapelvek

Állampolgárság – a közösség részeként élõ, a közélet ügyei iránt érdeklõdõ cselekvõ,
felelõs állampolgár, aki a közszolgálati mûsorszolgáltatás segítsége útján megfelelõ
tájékozottsággal bír, és elért egy szükséges kulturális szintet, képes az autonóm dön-
téshozatalra, és aktívan tudja befolyásolni saját és környezete sorsát.

Univerzalitás – a közszolgálati mûsorszolgáltatás a társadalom egészének szóló
tevékenység, befogadásának technikai vagy egyéb akadálya nem lehet. A közszolgá-
lat nem pusztán a kisebbségi igények kielégítését célozza, amelyek a médiapiacon
állami beavatkozás nélkül nem kerülnek kielégítésre, hanem egyfajta szociális és kul-
turális univerzalitást is jelent (abban az értelemben, hogy a mûsorszolgáltatás a lehe-
tõ legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülõ csoporthoz próbál szólni),
valamint magában foglalja a mûsorok sokszínûségét és változatosságát is.

Kulturális felelõsség – a közszolgálati mûsorok megfelelõen magas színvonalúak,
szórakoztatják, tájékoztatják, valamint alkalmasint okítják is a közönséget. (A megvaló-
sítás elõfeltétele egyfajta kulturális konszenzus létének elfogadása, amely arról gondos-
kodik, hogy a mûsorok célközönsége rendelkezik, vagy legalábbis rendelkeznie kellene
egyfajta közös minimummal a vallott és képviselt értékek, preferenciák tekintetében.)

A közszolgálatiság tartalmi kritériumai

1(1) a nemzeti, közösségi, európai identitás, nyelv és kultúra ápolása, gazdagítása,
oktatási és ismeretterjesztõ feladat ellátása;

1(2) a nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek, egyéb közösségek és a fogyatékkal élõk
különös igényeinek kielégítése;

1(3) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, az anyaországgal való
szellemi kapcsolattartásuk lehetõvé tétele;

1(4) a társadalmi integráció és a szociális, nemzeti kohézió megerõsítésének hely-
színe, a kölcsönös megértés megteremtésének eszköze;
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1(5) Magyarország, és a magyar kultúra, illetve az itt élõ nemzeti kisebbségek kultú-
rájának bemutatása Európa és a világ számára;

1(6) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos, felelõs, átfogó hírszolgáltatás és
tájékoztatás;

1(7) az egyes eltérõ vélemények ütköztetésének elsõ számú helyszíne, a közösség
ügyeivel kapcsolatos viták kiemelt fóruma;

1(8) a megbízható tájékoztatáson alapuló, a szabad véleményalkotáshoz hozzájáruló
orientáló szerep;

1(9) sokszínû, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató mûsorok;
(10) a mûsorfolyam minden elemében kiemelt figyelmet kap a minõség, és ennek

megfelelõen nem elsõdleges szempont a médiapiaci versenyben való részvétel; 
(11) törekedni kell az innovációra, a szakmai standardok informális kijelölésére a jö-

võre nézve, mindez elsõsorban saját gyártású produkciók révén;
(12) az új technológiák bátor alkalmazása, úttörõ szerep az új digitális és online mé-

diaszolgáltatások feltérképezésében és közérdeket szolgáló használatában, illet-
ve a mûsorszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységekkel (könyvkiadás, rendez-
vényszervezés stb.) is szolgálja a fent meghirdetett célokat.

A közszolgálati mûsorszolgáltatás szükséges feltételei

(1) függetlenség az államtól, de a gazdasági szférától is, ezzel egy idõben pedig a
belsõ autonómia biztosítása a mûsorkészítõk számára, amely az intézményen be-
lüli függetlenség garanciája;

(2) a közszolgálati mûsorszolgáltatás rendszere biztosítja az elszámoltathatóságot, a
felelõsségre vonás lehetõségét, tehát a társadalmi felügyelet valamely formáját;

(3) a mûködés biztosítása bizonyos részben közpénzekbõl történik;
(4) a mûsorszolgáltatás nem irányul elsõsorban nyereségszerzésre.

* * *

Lassan ideje visszatérni Katsirea könyvéhez. Mint a szerzõ megállapítja, a média kö-
zös európai szabályozásának egyik fõ célja – ismerve és elismerve a tagállamok kö-
zös alapjait a médiaszabályozás tekintetében, valamint a média kulturális szerepét –
a kulturális harmonizáció volt. A szerzõ különösebb teketória nélkül már könyvének
bevezetõjében kijelenti, hogy ezt a célt egyelõre nem sikerült elérni.20

Kulturális értelemben egységes, kulturális érdekeiért közösen fellépõ Európá-
ról egyelõre valóban nem beszélhetünk. Bár a Római Szerzõdés is elismeri (151.
cikkében) a közös kulturális örökség fontosságát, az EU folytonosan viaskodik ön-
magával is abban a kérdésben, hogy miként teremtsen egyensúlyt gazdasági és
kulturális érdekei között – legtöbbször azért az elõbbi szempont ítéltetik hangsú-
lyosabbnak. A számos kísérlet nemzetek feletti európai mûsorszolgáltatók létreho-
zására kudarcot vallott, a jelentõs anyagi ráfordításokkal végrehajtott kulturális ak-
cióprogramok eredményei kétségesek. Így az amerikai film- és médiaipar termékei
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akadálytalanul terjedhetnek valamennyi uniós tagállamban, elképesztõ áradatuk
révén veszélyeztetik az egyes országok saját mûsorgyártását. Egységes európai
fellépés hiányában minden ország a maga piacát védi, egyúttal a többi tagállamtól
is, szükségszerûen korlátozott eredménnyel. Persze számunkra már az is jelentõs
eredmény, hogy az EU egyáltalán lehetõséget ad sajátunk megvédésére, de vég-
eredményben ez édeskevés: az amerikai és nem utolsósorban az amerikait utánzó
hazai mûsorok kiszorítják a sajátos, önálló hazai film- és mûsorkészítés imígyen
meg sem születõ eredményeit a piacról. Mindeközben az európai mûsorok EU ál-
tal elõírt kötelezõ 50% feletti aránya a mûsorszolgáltatásban paradox módon elsõ-
sorban a többi európai mûsortól védi a nemzeti piacokat, hiszen a kvóták az azt
alkalmazó államban gyártott mûsorokkal is el lehet érni – imígyen ugyan nem
menti meg a saját mûsorkészítést, de akadályozza a többi európai állam kulturális
közeledését egymáshoz.

Többre van tehát szükség, mint pusztán a sajátszerûséget tiszteletben tartó jog-
harmonizációra. A közös európai kulturális örökség alapvetõ elemeit felfedezhetjük
a tagállami hatáskörben maradt médiaszabályozás számos pontján, és a harmonizált
területeken is: ilyen konszenzus övezi a közszolgálati média alapvetõ eszmei alátá-
masztásait is. Talán ez lehet valamiféle közös alapja egy jövõbeni egységes fellé-
pésnek.

Az Európai Unió ugyanakkor – ezúttal a szabad, korlátozásmentes gazdasági
verseny kárára – elismeri a közszolgálati médiumok létjogosultságát. Katsirea
könyvében négy nagy kérdéscsoportot jár körül, amelyekre adott válaszok lehe-
tõvé teszik a nemzeti, állami televíziók és rádiók mûködését (ami a közszolgá-
lati médiára vonatkozó közösségi elõírásokat illeti, bár irányelvi szinten az EU
csak a televíziókra vonatkozó szabályozást alkotott meg, az elsõdleges jogfor-
rások és a state aid szabályok a rádiókra és az új médiaszolgáltatásokra is vonat-
koznak). Ez a négy nagy kérdés: (1) a szabályozás földrajzi hatályának kérdése,
azaz kire vonatkozik a közösségi, kire a tagállami szabályozás, és mikor lehet
fellépni más államokban honos mûsorszolgáltatókkal szemben, (2) mit írhat elõ
egy tagállam belsõ joga a közösségi szabályozás által érintetlenül hagyott terü-
leteken, és hogyan lehet ezt érvényesíteni külföldi médiaszolgáltatásokkal szem-
ben, (3) a mûsorkvóták problematikája, (4) az állami támogatások (state aid) meg-
engedettsége. 

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv közvetlenül nem említi a
közszolgálati médiumokat, hiszen általános, minden piaci szereplõre nézve kötelezõ
szabályokat alkot. Az 1997-es Amszterdami Szerzõdéshez kapcsolt jegyzõkönyvben
(„a tagállamokban történõ közcélú mûsorszolgáltatás rendszerérõl”) azonban a tagál-
lamok „figyelembe véve, hogy a tagállamok közcélú mûsorszolgáltatási rendszere
közvetlenül kapcsolódik az egyes társadalmak demokratikus, társadalmi és kulturális
igényeihez és a médiapluralizmus megõrzésének követelményéhez, megállapodtak a
következõ értelmezõ rendelkezésekben, amelyeket az európai alkotmány létrehozásá-
ról szóló szerzõdéshez csatolnak: Az Alkotmány rendelkezései nem érintik a tagál-
lamok azon hatáskörét, hogy közszolgálati mûsorszolgáltatást finanszírozzanak,
amennyiben az ilyen finanszírozást a mûsorszolgáltató szervezeteknek az egyes tag-
államok által rájuk ruházott, meghatározott és megszervezett közszolgálati feladat el-
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látásához nyújtják, és amennyiben az ilyen finanszírozás az Unión belüli kereskedel-
mi és versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mértékben,
ugyanakkor e tekintetben a közszolgálati feladat megvalósulását is figyelembe kell
venni.”

A közszolgálati média állami támogatásra vonatkozóan – Katsirea könyvének
megjelenése után – az Európai Bizottság 2009-ben új, a 2001-est felváltó közleményt
adott ki. Az Európai Parlament 2008 júliusában alapos jelentést tett közzé a média-
koncentráció és a médiapluralizmus kérdéseivel kapcsolatban. Az Európai Mûsor-
szolgáltatók Szövetsége (EBU) közszolgálati modell-törvényt alkotott, amelynek leg-
utolsó változata 2007 februárjára datálódik. Az Európa Tanács folyamatosan ad ki
jelentéseket és ajánlásokat a közszolgálati médiára vonatkozóan.

Az európai jogrend tehát – és nem csak az Unió, hanem valamennyi nemzetközi
szervezet – természetesnek tekinti a közszolgálati média létezését, és ezt nem csupán
valamiféle ’megszokásból’ vagy beletörõdésbõl teszi, hanem többször is, kifejezetten
kinyilvánította elkötelezettségét a fentiekben meghatározott közszolgálati célok el-
érésével kapcsolatban.

* * *

Magyarországon sincs ez másként. Az olykor késhegyre menõ politikai és elméleti-tu-
dományos viták túlnyomórészt nem a közszolgálati média létének indokoltsága, ha-
nem szabályozása, struktúrája, pontos tartalmi követelményei, illetve a kereskedelmi
médiumok közszolgálati kötelezettségei körül forognak. Az 1996 óta született számos
új médiatörvény-javaslat és -koncepció mindegyike megõrizte volna a közmédiát [idõ-
rendi sorrendben: a Gálik Mihály–Horvát János–Szente Péter-féle javaslat (2003), az
Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet javaslata (2006), a Miniszterelnöki Hi-
vatalban készített Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia (2007), az ORTT Stratégiai
Tanácsának javaslata (2008), a végül elbukott ötpárti törvénytervezet (2008-2009)].
Csak éppen abban nincs közmegegyezés, hogy milyen közmédiát szeretnénk, és ho-
gyan kívánjuk azt elérni. Bár Katsirea könyve részletezõn bemutatja a ránk nézve is
kötelezõ európai szabályozást, és megfontolandó megoldásokat mutat be az egyes tag-
állami szabályozások vizsgálata során, választ nem adhat e kérdésekre.

* * *

A közszolgálati média léte a jövõben is biztosított, jövõje mégis bizonytalan. Hiszen
hiába a törvények szava, a szépen hangzó elméleti fejtegetések, ha azokból a képer-
nyõn és az éterben nem sok látszik, hallatszik. A jog különösen ügyefogyottan
mozog e területen, hiszen legtöbbször kvalitatív alapon kellene megítélnie egyes
mûsorok konkrét tartalmát, vizsgálnia, mennyiben feleltek meg a közszolgálatiság
követelményének. És miközben ez a jogalkotói-jogalkalmazói tétovázás zajlik, a
közmédiumok függetlenséget élvezõ vagy éppen ezer (titkos) szállal a politikához
kapcsolódó, annak lekötelezett irányítói fittyet hánynak elõírt kötelességeikre. Szo-
morú helyzet ez, amely nem elsõsorban a jogi szabályozás, hanem a politikai-köz-
életi kultúra fejlõdése útján változtatható meg. Katsirea könyve a realitásokról szólt,
de most már az álmok birodalmába léptünk. Csak remélhetjük, hogy az álmok oly-
kor valóra válhatnak.
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– B E S Z Á M O L Ó K –

A SZÓLÁSSZABADSÁG ALAPVONALAI1

CÍMÛ KÖTET BEMUTATÓJA

2009. október 15., PPKE JÁK, II. János Pál pápa terem

Tisztelt egybegyûltek!

Köszönöm a megtisztelõ érdeklõdést, amely könyvem bemutatóját övezi. Hálásan kö-
szönöm Zlinszky János és Révész T. Mihály professzor urak méltató szavait is. Ter-
mészetesen nem feledhetem, hogy a dicsérõ szavak efféle alkalmakkor elsõsorban az
esemény ünnepélyességének szólnak, így az én dolgom kiszûrni belõlük az esetlege-
sen valóban komolyan gondolt elismerést. Mindenesetre e szavak marketing szem-
pontból sem jöttek rosszul, hiszen akad még a könyvbõl a kiadó raktárában néhány
eladatlan példány. 

Zlinszky professzor úr gyakran szokta idézni Marton Géza találó megjegyzését:
„aki fiatalon sokat ír, idõs korában sokat szégyenkezik”. Nos bevallom, én nem vol-
tam képes az önmérséklet erényének tanúsítására, és a terjedelmes kötet sokakat vél-
hetõen már pusztán méreteinél fogva elriaszt (ugyanakkor kiválóan alkalmas lehet
nehéz bútorok alátámasztására is). Azon elszánt olvasók, akik mégis vállalják kézbe-
vételét, netalán elolvasását, egy igen izgalmas téma tárgyalásával találkoznak az ol-
dalakon.

Thomas Mann azt a gondolatot adja egyik regényében Goethe szájába, hogy: „a
sajtó szabadsága csak középszerûséget termel, míg a korlátozás szellemességre kény-
szerít”. Szellemesnek a magyar sajtó talán csak kisebb részben volt mondható 1989
elõtt, mindenesetre a szabadság egycsapásra zúdult ránk a rendszerváltozás váratla-
nul beköszöntõ mámorában. A szabadsággal meg kellett (volna) tanulnunk élni, a jog-
állam és az alkotmányos demokrácia játékszabályaival társadalmi-politikai szinten
gyakorlatilag a nulláról kellett elkezdeni az ismerkedést. Ehhez járult hozzá a kor
szelleme, illetve nagyonis kézzelfogható materiális valósága, amely a médiavilág fo-
lyamatos, rohamtempójú változását hozta magával, és egészében ingatta meg a szó-
lásszabadság, valamint a sajtó- és médiaszabályozás korábban érvényes rendszerét.
Kettõs présbe került tehát az ifjú magyar köztársaság a jogrendszer e talán méretre ki-
sebb, de a demokratikus államrend mûködtetése tekintetében elengedhetetlenül fon-
tos szabályhalmaza ügyében.

E présbõl aztán annak rendje és módja szerint csak súlyos és nehezen gyógyuló
sebekkel szabadulhatott ki jogrendünk, ha egyáltalán a múlt idõ használata indokolt
e ponton. Ha más nem is, egy dolog remélhetõleg pontosan kiderül e könyvbõl akkor,
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amikor majd egyszer, a távoli jövõben egy kíváncsi érdeklõdõ elmúlt két évtizedünk
története után kutakodik (ha lesz még akkor egyáltalán könyvet kézbe fogó ember):
a szólásszabadság szûrõjén áteresztve szándékaim szerint benne van elmúlt húsz
évünk minden egymás ellenében lefolytatott – jórészt még le sem zárult – harca, iz-
zadságos, sokszor meddõ és utálkozó küzdelme; gondoljunk csak a média körüli vi-
tákra, a közszereplõk bírálhatóságának kérdésére, a gyûlöletbeszéd problematikájára
vagy a közerkölcs védelmére.

Sokat változott a világ azóta, hogy jó két évszázaddal ezelõtt aggodalmas, egzisz-
tenciájukat naponta vásárra vivõ hírlapszerkesztõk folytattak elkeseredett küzdelmet
a sajtó szabadságáért, vagy utcasarkokon emelt rögtönzött pódiumokon a bõrükkel
játszó agitátorok gyakorolták természet adta, de a jog által el nem, vagy csak alig
ismert szólásszabadságukat. Ma az õ véres verítékkel kivívott jogaikat olyan multi-
nacionális médiavállalkozások is maguknak vindikálják, amelyek szeme elõtt aligha
lebeg a közösség ügyeiben való megfontolt döntéshozatalhoz történõ hozzájárulás ne-
mes célja, aligha repesnek a vágytól, hogy öntudatos státuspolgárrá emeljék fogyasz-
tóikat, aligha dolgoznak éjt nappallá téve azon, hogy beköszöntsön végre „a discus-
sio kora” (Eötvös József), aligha céljuk, hogy szabadon történjék közvetítésükkel a
„társalkodás és gondolatok közlése” (Széchenyi István) és így fejlõdjék ki, gyarapod-
jon, virágozzék a „közértelmesség, közintelligencia” (Szemere Bertalan). Holott ren-
delkezésére álló eszközeivel e célokat ma leghatékonyabban éppen a tömegmédia
tudná elõsegíteni. 

Olykor nehéz ma már ráismerni, de az internetes tartalomszolgáltató, a helyi ér-
dekû celebjeink karrierjének elõmozdításán ügyködõ bulvársajtó, vagy éppen Kovi
pornófilmproducer ugyanúgy Széchenyi és Kossuth szabadságával él – legfeljebb
más célokra használja. A nagy változásban azonban szerencsénkre mindig van vala-
mi örök. A közös együttélés alapvetõ értékei és eszközei szerencsénkre csak lassab-
ban változnak. A médiavilág mozgása ma látszólag fenekestõl felforgat mindent, de
valójában a változás nem érinti a szólásszabadság és a médiaszabályozás alapvetõ
fundamentumait. Ahogy a könyvbéli érvelésem is mondja: nem médiarevolúció, csak
médiaevolúció zajlik. 

A szólásszabadság érdekkörében – ha teljesen lecsupaszítjuk a kérdést, és egészen
az alapjaiig hatolunk le – három egyenrangú, gyakran egymással viaskodó értéket fe-
dezhetünk fel: a szabadság, az emberi méltóság és az emberek egyenlõségének érté-
két. A szabadság eszméje alapján a vélemények korlátok nélküli kifejtése, a méltóság
alapján a vélemények szükség esetén való korlátozása, míg az egyenlõség alapján
egymás álláspontjának meghallgatása, közzétételének lehetõsége a figyelembe veen-
dõ szempont.

Mi szolgálja elsõsorban e három érdek egyidejû kielégítését? Két olyan eszköz,
amelyet a szólásszabadság gyakorlása tud leginkább elõsegíteni: a demokrácia és a
kultúra. A lánc így válik teljessé: a szólásszabadság mûködõképessé teszi a demokrá-
ciát, ami elõmozdítja azt, hogy szabadon, méltóságunkat védelem alatt tudva, egyen-
lõként az egyenlõk között élhessük életünket.

De hogy jön ide a kultúra? Több indokot is hozhatok erre. Akadnak olyan országok,
ahol a szólásszabadság önmaga is kulturális ikon, a szabadság és az autonómia büsz-
ke jelképe – ilyen az Egyesült Államok. Máshol is igaz, hogy a szólásszabadsághoz
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való viszonyulás elárulja azt, hogy az egyes döntéshozók – bíróságok, alkotmánybí-
róságok, jogalkotó stb. – milyen irányt kívánnak szabni a jövõnek, hogyan képzelik
el a közvélemény kívánatos állapotát. Így érzékelhetõ a szólásszabadság közvetlen
kulturális jellege. A közvetetten megnyilvánuló azonban legalább ilyen fontos: a szó-
lásszabadság gyakorlása és a média helyzete ugyanis kendõzetlenül árulkodik egy or-
szág közéleti kultúrájának állapotáról, és így végsõ soron elsõrangú fokmérõje min-
denkori közállapotainknak.

De mindezek ellenére sem feledkezhetünk el arról, hogy a szólásszabadság két-
féle, egymással még csak köszönõviszonyban sem igen lévõ értelmezése létezik.
Az egyik ezek közül a tisztán jogi megközelítés. Az elméletet mûvelõ jogászok
ugyanis alighanem egy képzelt, a média világában divatos kifejezéssel élve: virtu-
ális birodalomban élnek, ahol homályos könyvtári olvasószobák mélyén, jobbára
egymásnak írt tanulmányaik hasábjain megengedhetik maguknak az alkotmányos,
mi több, az etikus gondolkodás luxusát. Egy olyan világ ez, ahol a liberalizmus, az
erkölcs, a tradíció vagy a szabadság nem szitokszavak, de nem is ájult, feltétel nél-
küli csodálat tárgyai. Csupán azok, amiknek lenniük kell: a harmonikus társadal-
mi együttélés és az egyén kiteljesedésének segédeszközei. 

A szólásszabadság másik jelentése puszta publicisztikai fogás, a napi vitákban
üres szólamként hangoztatott érv, amelyet ellenfelére lesújtó pörölyként kíván alkal-
mazni az, aki úgy véli, aznapi érdekét éppen ez szolgálja inkább. A közélet és a poli-
tika szférájának meghatározói végtelen cinizmussal viseltetnek a másik, a jogászi ér-
velés irányában. A zárt ajtók mögötti viták során az „alkotmányos” érvelés nyílt gúny
tárgya, jobb esetben teljes értetlenség fogadja az alkotmánybírósági határozatokra,
urambocsá’ jogszabályok vagy az Alkotmány szellemére való hivatkozást. E könyv
tehát vélhetõen nem lesz szájuk íze szerint való, pedig becsületszavamra igyekeztem
mindkét értelmezésre figyelemmel lenni – jogászként mégsem állhattam meg, hogy
ne a jogi fogalom felsõbbrendûsége mellett kardoskodjak.

A szólásszabadság talán még több is, mint egy kiemelten fontos alapjog: az eu-
rópai alkotmányos identitás része. Ma Európa hosszú távú jövõje is nyitott kérdés, a
modernkori népvándorlás hatásai, a földrész nyugati és keleti részének újbóli talál-
kozása és szükséges harmóniája számos feladatot adnak nekünk és az utánunk jö-
võknek. A dániai Mohamed-karikatúrák – az európai szólásszabadság és az azt elfo-
gadni képtelenek interakciójának – tragikus következményeit látva, vagy a 2005-ös
londoni bombamerényletek után – ahol a szólásszabadságot azok használták saját
céljaikra, akik éppen az azt lehetõvé tevõ európai civilizáció ellen törnek – többen a
szólásszabadság szükségszerû átértékelésének, és vele Európa hanyatlásának képét
festették fel. 

Ha ez talán túlzásnak is tûnhet, annyi bizonyos, hogy sok dolgunk van és lesz
még. Higgyük el, hogy Európa jövõje, és benne Magyarország új helyének megtalá-
lása rajtunk is, és az olyan intézményeken is múlik, mint a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, amely otthont ad a mai rendezvénynek. Egy-két pohár pezsgõvel a gyom-
runkban, a terem elõtt már készülõdõ fogadást követõen talán ez is könnyebben megy
majd. Köszönöm.

(A kötet szerzõje, Koltay András köszöntõ és köszönõ gondolatai)
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BESZÁMOLÓ AZ URBINÓI CARLO BO
TUDOMÁNYEGYETEMEN TARTOTT JOGÖSSZEHASONLÍTÓ

KONFERENCIÁRÓL

Az Olasz Jogösszehasonlító Egyesület (Associazione italiana di diritto comparato, a
továbbiakban: AIDC1) a Marche tartománybeli Urbinói Carlo Bo Tudományegyetem2

Politikatudományi Karát választotta színhelyéül az immár huszadik alkalommal,
2009. június 18–20. között megrendezett biennáléjuknak, amely egy háromnapos kon-
ferencia keretében zajlott le.

Az AIDC a Nemzetközi Jogtudományi Egyesület (Association Internationale des
Sciences Juridiques) olasz nemzeti tagozataként jött létre, firenzei székhellyel. Célja,
hogy elõmozdítsa és megszervezze a jogösszehasonlítás és a külföldi jog tanulmá-
nyozását, kutatását, valamint, hogy együttmûködjék olyan olaszországi és külföldi
szervezetekkel, amelyek hasonló célokat tûztek zászlajukra. Az egyesület alapokmá-
nya szerint tagjai közé felvételt nyerhetnek mindazon jogászok, akik érdeklõdnek az
összehasonlító jog illetve a külföldi jog iránt, ezen felül szervezetek is, olasz egyete-
mi egységek, kutatóközpontok, amelyek hozzájárulhatnak a kitûzött egyesületi célok
eléréséhez. 

Az immár negyvenedik évét ünneplõ Egyesület méltóképp ünnepelte e kerek évfor-
dulót: a Világörökség részét képezõ középkori városban, a két dombra épült Urbinóban a
komparatisztika új témáit és technikáit vizsgálták a kerekasztal-ülések és szekciók során. 

Az érintett kérdéskörök skálája széles: a témák a jogrendszerek, területek újragon-
dolása; az értékek és kultúrák összehasonlítása; a jogi nyelvezet és a nyelvek vizsgá-
lata; a jog megismerésének új forrásai és a jogi gondolkodásmód összehasonlítása kö-
ré csoportosultak. 

Az elõadók olasz és más nemzetiségû professzorok, kutatók voltak, a referátumok
olasz és angol nyelven hangzottak el. Felszólaltak többek közt a Torinói Egyetemrõl
Pier Giuseppe Monateri, az Olasz Jogösszehasonlító Egyesület elnöke, Rodolfo
Sacco, professor emeritus, az összehasonlító jogtudomány egyik elsõ olasz zászlóvi-
võje, igazi klasszikusa, Alessandro Albisetti, a Milánói Tudományegyetem dékánja,
Jürgen Basedow, a hamburgi Max Planck Külföldi- és Magánjogi Intézet igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, Reiner Schulze professzor, a
münsteri jogi karról, Giuseppe de Vergottini, a bolognai egyetem összehasonlító köz-
jogi professzora és a kitûnõ összehasonlító alkotmányjogi tankönyv3 szerzõje, Diego
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1 Az Egyesületnek az Interneten szabadon hozzáférhetõ blogján igen érdekes konferenciákra, rendezvé-
nyekre hívják fel az érdeklõdõk figyelmét. Elérhetõség: http://aidcblog.blogspot.com

2 Az Urbinói Egyetem Európa egyik legrégebbi múltra visszatekintõ egyeteme. 1506-ban alapították, II.
Gyula pápa 1507-ben kiadott bullájában engedélyezte a doktori cím adományozását. Ma állami egyetem-
ként mûködik. 2003 óta Carlo Bo (1911 – 2001) nevét viseli, aki olasz irodalomkritikus, az olasz parla-
ment Szenátusának örökös tagja és 1947 – 2001 között az egyetem rektora volt. További információk,
aktualitások elérhetõek az egyetem honlapján: www.uniurb.it

3 GIUSEPPE DE VERGOTTINI: Diritto Costituzionale Comparato. Padova, Cedam, 2007. p. 704.
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Corapi, a Római La Sapienza Egyetem kereskedelmi és összehasonlító jogi tanára,
Vincenzo Carbone, az olasz Semmítõszék elsõ elnöke, valamint Vincenzo Varano, a
Firenzei Egyetem volt dékánja.

Az alábbiakban felvillantok néhány gondolatot, fõbb vonulatot, amelyek a konfe-
rencia során elhangzottak. A kerekasztal megbeszélésen szó esett a jogösszehason-
lítás és a közgazdaságtan kapcsolatáról, a különféle megközelítési módokról (poziti-
vista, normativista és funkcionalista). Különösen érdekesnek találtam a jog és a nyelv
kapcsolatát elemzõ felszólalásokat. A jogi szövegek idegen nyelvre fordításakor je-
lentkezõ problémákról szólva Jacqueline Visconti elõadásában részletesen elemezte a
jogi nyelvben elõforduló reáliákat, például az angolszász trust intézményét, illetve az
Európai Unió jogalkotása során kibocsátott jogszabályokkal kapcsolatosan felmerülõ
aprónak tûnõ, ám annál jelentõsebb kérdéseket, amelyeket például a kötõszók helyes
fordítása is jelent. Az Európai Unió jogáról, mint a jogösszehasonlítás új célpontjáról
is értékes beszámolót hallhatott a közönség, amely különleges jogterület, a nemzeti
jogok mellett szupranacionális jogként a komparatisztika vizsgálódásainak új tárgyá-
vá lépett elõ (Reiner Schulze vonatkozó elõadása taglalta e folyamatot). 

A jogrendszerek és jogterületek újragondolását bemutató szekció során is érdekes
megállapítások hangzottak el. Egyes gondolkodók szerint a civil law és a common
law megkülönböztetése már idejét múlt, helyesebb lenne egy egységként kezelni és
egyazon nyugati jogrendszer két nézõpontjaként említeni õket. Attilio Guarneri, a mi-
lánói Bocconi Egyetem összehasonlító magánjogot tanító professzora a jogösszeha-
sonlítást didaktikai szempontból elemezte. Felmerült, hogy e tudományterület oktatá-
sakor kettõs cél vezérelhet, vagy pusztán tájékoztató, ismeretátadó jelleg, vagy egy
mesterség átadása, tudniillik a komparatisták képzése, akik a célok, az összehasonlí-
tó módszer, a jogcsaládok és az egyes jogintézmények ismerete által egy külön szak-
ma képviselõi. Ismertetésre kerültek a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveinek
áramlatai, a Mauro Cappelletti, az Olasz Jogösszehasonlító Egyesület elsõ elnökének
nevéhez fûzõdõ, jogi reformokat sürgetõ irányzat, illetve Sacco és Zweigert, valamint
Kötz nevével fémjelzett, pusztán az ismeretek átadását célzó iskola. Ezen az ülésen
hangzott el az a számomra rokonszenves gondolat, amely szerint a jogi oktatásban
minden területen mögöttesen jelen van a komparatisztikai szemlélet, melynek át kell
hatnia az egyes diszciplinákat. Pasquale Stanzione magánjogász, a Salernói Tudo-
mányegyetem professzora az európai szocialista rendszer felbomlása utáni folyama-
tokat elemezve felvázolta az új jelenségeket: az elnyugatiasodást, az elamerikanizá-
lódást, az europaizálódást és a közösségiesedést (ez utóbbival az Európai Közösségek
jogának befolyására célozva). A közösségi jogról megjegyezte, hogy az nemcsak az
EK által kibocsátott jogforrások révén hat a tagállamok belsõ jogára, hanem jogtech-
nikailag is, a jogszabályalkotás folyamatában a definíciókon, a stíluson keresztül
mintegy behatol a nemzeti jogokba. Stanzione egyenesen a nemzeti jogrendek válsá-
gáról, valamint a szuverenitás tartalmának módosulásáról beszélt. 

Az elõadások után egy fogadás keretében az Olasz Jogösszehasonlító Egyesület
megtartotta tisztújító gyûlését, ahol megválasztották az elnököt (Prof. Pier Giuseppe
Monateri – Università di Torino), a végrehajtó bizottságot és az egyesület titkárát.

Mindenképpen meg szeretném még említeni a konferencia koordinátorának, Chiara
Tenella Sillani polgári jogot oktató professzorasszonynak a nevét. Hosszú ideje tartó
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alapos és odaadást igénylõ szervezõmunkájának köszönhetõen a konferencia és a kap-
csolódó rendezvények gördülékenyen és szakmai téren is kiemelkedõ színvonalon zaj-
lottak. 

Összegzésképp elmondható, hogy a háromnapos konferencia során sok új szem-
pontot, tárgykört világítottak meg, magyar jogászként is rendkívül tanulságos volt az
olasz komparatista egyesület tudományos munkájába betekinteni, hiszen tulajdon-
képpen a jogösszehasonlításnak éppen ez az egyik feladata: hidat verjen a jogi kultú-
rák között, és így a nemzetek közötti jobb megértést szolgálja. Végül fel szeretném
hívni mindazok figyelmét, akik szívesen eveznek a jogösszehasonlítás tengerén, hogy
a jellemzõen francia, angol és német nyelvû összehasonlító mûvek mellett az olasz
nyelvterületen is horgonyozzanak le, a fent említett szerzõk tollából garantáltan gyöngy-
szemekre találnak. 

NÉMETH ÁGNES

329Varia

231_000_2009_4.qxd  2009.12.15.  16:44  Page 329



231_000_2009_4.qxd  2009.12.15.  16:44  Page 330



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Mistral
    /MistralAV
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /HuniVenetian301BT
    /HuniVenetian301BTBold
    /HuniVenetian301BTBoldItalic
    /HuniVenetian301BTItalic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




