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A digitális technológia térnyerése és az ezzel együtt 
járó információs robbanás hatására alapjaiban alakult 
át az elmúlt negyedszázadban a gazdasági, társadal-
mi és kulturális környezet. Az online és a mobil ter-
jesztési platformok megsokszorozódása, a közösségi 
média által teremtett új információs csatornák meg-
jelenése az információhoz való hozzáférés, az embe-
rek közötti kommunikáció és a médiahasználat lé-
nyeges átalakulását eredményezte. A jelenleg is zaj-
ló változás a társadalom minden rétegét érinti; a 
digitális média korábban nem tapasztalt mértékben 
formálja a társadalmat. Amellett, hogy a technológi-
ai fejlődés eredményeként kialakult kommunikációs 
környezet számtalan lehetőséget teremt az informá-
cióhoz való hozzáférésre, a tanulásra, a nyilvános 
kommunikációban való részvételre, az új kommuni-
kációs környezet számos kockázatot és veszélyt is 
magában hordoz mind az egyén, mind a társadalom 
szintjén. A médiakörnyezetben új kapuőrként jelent-
kező, az információáramlást irányító globális platfor-
mok (pl. Facebook, Google) meg-
határozóvá válása, az algoritmu-
sok által uralt, személyre szabott 
információáramlásból következő 
szűrőbuborék jelensége, a nyilvá-
nosság fragmentálódása mind 
olyan jelenségek, amelyek a társa-
dalmi nyilvánosság működésére is 
komoly hatással vannak.1 

Az új technológiára épülő szolgáltatásokból szár-
mazó társadalmi kockázatok kezelésére az eddigi sza-
bályozási eszközrendszer egyre kevésbé képes érde-
mi megoldásokat adni, vagy ha idővel sikerül is jogi-
lag rendezett keretbe helyezni egy-egy új szolgáltatást 
vagy jelenséget, a technológia gyors változása újabb 
és újabb kihívás elé állítja mind a jogalkotót, mind a 
jogalkalmazót. További probléma, hogy a globalizált 
kommunikációs környezetben, ahol ma már megha-
tározó szerepet töltenek be az országhatárokon át-

nyúló kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó tech-
nológiai és médiavállalatok, a szuverén államok önál-
ló szabályozási törekvései nem adnak érdemi 
megoldást a globális problémákra. 

A digitális technológia hatására az infokom mu ni-
ká ciós környezet gyökeres átalakulása új dimenzióba 
helyezi a médiaműveltséget. A médiakörnyezet válto-
zásával felmerülő számos problémára válaszként egyre 
hangsúlyosabban jelenik meg az a megközelítés, amely 
a felhasználók tudatos, felelős médiahasználatának fej-
lesztésében lát megoldást. Abból indul ki, hogy a mé-
diaműveltség fejlesztése egy lehetséges alternatív esz-
köz a digitális környezetben rejlő egyéni és társadalmi 
kockázatok kezelésére. Egy olyan eszköz, amely a 
globalizált médiakörnyezetben is a közérdek lokálisan 
megragadható érvényesítését szolgálhatja. 

A hálózati társadalom2 infokommunikációs kör-
nyezetében való tájékozódás és társadalmi részvétel 
sokrétű tudást, komplex képességkészletet feltételez, 
amelyre ernyőfogalomként használható a médiamű-

veltség fogalma. A médiaművelt-
ség olyan ismereteket, képessége-
ket jelent, amelyek biztosítják az 
információs környezet értő, aktív, 
tudatos használatát. A médiamű-
veltség felvértezi az egyént arra, 
hogy megvédje magát és környe-
zetét a médiakörnyezetben rejlő 

kockázatokkal és veszélyekkel szemben, és képessé 
teszi arra, hogy az információs és médiakörnyezetet 
tanulásra, munkavégzésre, önkifejezésre és a társa-
dalmi életben való aktív részvételre3 használja. A mé-
diaműveltség a kommunikációs környezet különbö-
ző aspektusaira reagáló műveltségterületek összessé-
geként, egy olyan sokrétegű műveltségként (’multiple 
literacy’) írható le, amelynek szerves része a digitá-
lis, az információs és a kritikai műveltség.

A digitális műveltség a digitális technológiához és 
eszközökhöz való hozzáféréshez, valamint ezek hasz-
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nálatához kapcsolódó ismeretek és készségek összes-
sége. Olyan kompetenciakészlet, amely a számítógép, 
az internet használatához, a digitális tartalmak el-
éréséhez, értékeléséhez, a digitális eszközök segítsé-
gével zajló kommunikációhoz szükséges. Az infor-
mációs műveltség mindazon ismereteket és készsé-
geket öleli fel, amelyek az információszükséglet 
felismerését, a megfelelő információ megtalálását, ér-
tékelését és felhasználását lehetővé teszik. A kritikai 
műveltség felvértez az aktív és reflektív szövegolva-
sásra, képessé teszi a befogadót arra, hogy a szöveg 
mögé nézzen, elemezze és értékelje annak valós üze-
netét, a közlő szándékát, a szövegben kódolt attitű-
döket, értékeket, nézőpontot.

A médiaműveltség fókuszba kerülése megkerül-
hetetlenné teszi annak a kérdés-
nek a tisztázását, hogy a hálózati 
társadalom mediatizált kommuni-
kációjában való részvételhez szük-
séges tudás megszerzésében mi-
lyen szerepe és felelőssége van az 
egyénnek, a közösségek különbö-
ző szintjeinek, illetve az állam-
nak. Alapkérdésként merül fel, 
hogy a médiaműveltség mely alap-
jogok érvényesülését érintheti, és 
ezek védelme igényli-e az állami szerepvállalás újra-
gondolását.

A médiaműveltség alapjogi megközelítése, ilyen 
szempontú alapos vizsgálata eddig kevéssé tárgyalt 
terület volt. Korábban a médiaműveltség jellemzően 
a gyermekvédelem és a közoktatás kontextusában je-
lent meg, de még e megközelítés alapjogi megalapo-
zásához is kevés fogódzót kínál a jogi irodalom. Vi-
szonylag friss dokumentumként említhető az alap-
vető jogok biztosának 2016-ban kiadott jelentése a 
médiaértés-oktatás hazai helyzetéről. A jelentés köz-
vetlen összefüggést állapított meg a médiaműveltség 
fejlesztése és az alapjogok érvényesülése között. Az 
ombudsman megvizsgálta a médiaműveltség közok-
tatási rendszerben való fejlesztésének körülményeit, 
többek között a fejlesztés tárgyi és személyi feltétele-
it, aktuális gyakorlatát, és ennek eredményeként meg-
állapította: a feltárt hiányosságok „a gyermekek véde-
lemhez és gondoskodáshoz való jogával, ennek kapcsán a 
művelődéshez való jogával összefüggő visszásságot okoz-
nak. A jelenlegi helyzet ugyanis álláspontom szerint al-
kalmas arra, hogy a jogsérelem közvetlen veszélyét idéz-
ze elő.”4 

A médiaműveltség fejlesztése a 2000 évek elejétől 
a szűken oktatáspolitikai megközelítésen túl széle-
sebb társadalmi kontextusban is megjelent, ami el-
sősorban nemzetközi kezdeményezésekben, policy-
törekvésekben és soft law dokumentumokban ragad-

ható meg. Ezek az információs- és médiakörnyezetet 
– és ezzel párhuzamosan a nyilvánosság átalakulását 
– vizsgáló, a felmerülő társadalmi kockázatokra meg-
oldásokat kereső dokumentumok egyértelműsítik, 
hogy a médiaműveltség a mediatizált kommunikáci-
ós környezetben a társadalomban való aktív részvé-
tel feltételévé válik, ami a korábbinál szélesebb álla-
mi szerepvállalást feltételez.5 Az UNEsCO és az 
Európa Tanács úttörő szerepet vállalt abban, hogy a 
médiaműveltség fejlesztése kilépjen a tagállami, el-
sősorban oktatási rendszerhez kötődő keretből, és az 
alapvető emberi jogok tágabb kontextusában, közpo-
litikai témakörként helyeződjön el. Ehhez szervesen 
kapcsolódott az Európai Unióban e területen zajló 
változás, amelynek eredményeként a médiaművelt-

ség fejlesztése számos szakpoliti-
ka területén megjelent: a tanulás-
oktatás mellett a digitális gyerme-
ki jogok, az audiovizuális politika, 
az európai kulturális örökség, a 
digitális politika és a foglalkozta-
táspolitika részeként is. A feladat 
sokféle szereplő összehangolt te-
vékenységeként értelmezhető, az 
állami szereplők mellett megje-
lennek a médiapiac különböző 

iparági szereplői és a civil szféra is. A sokféle szerep-
lő sokféle területet érintő tevékenysége, ezek koordi-
nációja új állami szerepvállalást feltételez.

számos olyan dokumentum született, amelyben az 
Európai Unió olyan szabályozási és intézményi keret 
kialakítására ösztönzi a tagállamokat, amely biztosít-
hatja a médiaműveltség hatékony fejlesztését a társa-
dalom széles rétegei számára.6 Noha ezek a doku-
mentumok kiindulópontul szolgálhatnak az állami 
szerepvállalás újragondolásához, még európai szinten 
sem fogalmazódott meg egységes szabályozási keret 
a médiaműveltség fejlesztése területén. A beavatko-
zás töredezett, nem született olyan közös koncepci-
onális kiindulópont, amely európai szinten segítené 
a tagállami szabályozási környezet kialakítását.7  
A médiaműveltség helyzetét felmérő kutatások euró-
pai szintű jelenségként írják le, hogy hiányzik az ösz-
szehangolt, az egyes ágazatok tevékenységét (formá-
lis és nem formális oktatás, gyermekvédelem, kultú-
ra, média, foglalkoztatás) biztosító szabályozási 
koncepció. Az egyedül említhető példa a f inn 
médiaműveltség-policy, amely definiálja az állam sze-
repét a médiaműveltség területén, és intézményi meg-
oldást kínál a médiaműveltség fejlesztéséhez.8 Noha 
a finn mé diaműveltség-policy csak a gyerekek és fia-
talok médiaműveltségének fejlesztését fedi le, számos 
terület – oktatás, kutatás, médiakínálat, gyerekvéde-
lem – összehangolásához biztosít koncepcionális ke-
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retet. A finn intézményi megoldás központi eleme a 
médiaműveltség fejlesztésének csúcsszerve (Kan sal-
li nen audiovisuaalinen instituutti – Nemzeti Audio-
vizuális Intézet), amely ágazatokat átívelő módon 
foglalkozik a médiaműveltséggel. Feladatai között 
megjelenik médiafelügyeleti jogkör, emellett komoly 
audiovizuális archívumot gondoz, és a médiaoktatás 
fejlesztése területén stratégiai és koordináló feladato-
kat is ellát. Csúcsszerv abban az értelemben, hogy 
mű ködése egyesíti azokat a feladatokat, amelyek más 
országokban szétszórtan, sokféle szereplő tevékeny-
ségén keresztül valósulnak meg, és abban az értelem-
ben is, hogy koordináló szerepet tölt be az érdekelt 
szereplők között. Működésén keresztül önálló terü-
letté vált a finn állami intézményrendszerben a mé-
diaműveltség ügye, megteremtődött az egységes mé-
diaműveltség-politika intézményi háttere.

A finn példa jelzi a hatékony állami szerepválla-
lás irányát, az intézményesítés lehetőségeit. A feladat 
megoldása tagállami cselekvést, az egyes országok sa-
játos társadalmi, kulturális, oktatási kontextusában 
elhelyezett intézményi keretet és állami szerepválla-
lást kíván. Mivel a témakör szervesen kapcsolódik a 
polgári részvételhez, a demokrácia és a nyilvánosság 
működéséhez megfelelő fejlesztés csak egy olyan jog-
állami környezetben képzelhető el, ahol a demokra-
tikus működést biztosító politikai kultúra alakítja a 
közhatalom gyakorlásának rövid és hosszú távú fo-
lyamatait. Az állami szerepvállalás definiálásának ki-
indulópontját a médiaműveltség-
nek az alapjogok kontextusában 
való elhelyezése, az alapjogi ösz-
szefüggések rögzítése jelenti. Az 
alapjogi kontextus adja meg a mé-
diaműveltség helyét és jelentősé-
gét. E körben elsősorban a gyer-
mekek jogai, a véleménynyilvání-
tás szabadsága és a művelődéshez 
való jog érvényesülésének vizsgálata szükséges.  
A médiaműveltség elhelyezése ezen alapjogok kon-
textusában annak feltárását célozza, hogy a digitális 
kommunikációs környezetben melyek azok a jelen-
ségek, változások, amelyek befolyásolják e jogok ér-
vényesülését, illetve mindez milyen állami szerep-
vállalást igényel a médiaműveltség fejlesztésével 
 összefüggésben. A tanulmány a médiaműveltség sza-
bályozási kérdéseit feltáró doktori értekezés egy ré-
szének átdolgozott változata. Az értekezés részletes 
elemzést ad a változások alapjogi összefüggéseiről, és 
végkövetkeztetése szerint a mára kialakult informá-
ciós- és médiakörnyezetben az említett három alap-
jog érvényesülését csak az aktívabb állami szerepvál-
lalás, a médiaműveltség fejlesztését segítő szabályo-
zási és intézményi keret kialakítása biztosíthatja. Az 

értekezés az alapjogi elemzésen túl körvonalazza az 
állami szerepvállalás területeit, a fejlesztés lehetséges 
intézményei megoldásait. Az említett három alapjog 
közül ebben az írásban a véleménynyilvánítás sza-
badságához való jog szempontjából vállalkozom mé-
lyebb elemzésre.

a VéleménynyIlVánÍTás 
sZaBaDsáGa

A digitális médiakörnyezet alapjaiban alakította át 
az emberek tájékozódási és kommunikációs lehető-
ségeit. Rendkívüli módon bővült az a kommuniká-
ciós tér, amely az önkifejezés, a véleményalkotás, a 
társadalmi párbeszéd és egyben a demokratikus aka-
ratképzési folyamatok színtereként is működik.9  
A technológiai fejlődés korábban nem tapasztalt mér-
tékben nyitott új csatornákat a szabad szólás lehető-
ségének, az internet elterjedése szélesítette az infor-
mációhoz való hozzáférést, valamint az információ 
emberek, közösségek közötti megosztásának lehető-
ségét is. Ennek alapján joggal merülnek fel azok a 
kérdések, hogy a médiakörnyezet átalakulása hogyan 
hat a nyilvánosság működésére, a nyilvánosság de-
mokratikus funkciói ebben az új információs környe-
zetben hogyan érvényesülnek; a véleménynyilvánítás 
szabadságával összefüggésben van-e olyan érdemi 
változás, amely szabályozási kérdéseket vet fel, a ko-

rábbiakhoz képest másfajta állami 
szerepvállalást, beavatkozást fel-
tételez. 
A nemzetközi jogi dokumentu-
mok, illetve a szuverén államok 
alkotmányai rögzítik a vélemény-
nyilvánítás szabadságához való jo-
got, amely magában foglalja min-
denféle adat és gondolat határok-

ra tekintet nélküli – szóban, írásban, nyomtatásban, 
művészi formában vagy bármilyen más, módon tör-
ténő – keresésének, megismerésének és terjesztésé-
nek szabadságát is.10 A különböző dokumentumok-
ban rögzített meghatározások jelzik, hogy a véle-
ménynyilvánítás joga – amelyre az alkotmányos 
gyakorlat a kommunikációs alapjogok „anyajogaként” 
tekint – többféle szabadságot ölel fel.11 A vélemény-
nyilvánítás szabadságából eredő, külön nevesített jo-
gok a szólás- és a sajtószabadság, továbbá az infor-
máltsághoz való jog, valamint az információk meg-
szerzésének szabadsága.12

Az alkotmányos gondolkodásban a véleménynyilvá-
nításhoz való jog kétféle megalapozásra épül. A kons-
titutívnak nevezett igazolás szerint a véleményalko-
táshoz való jog az önkifejezéshez fűződő individuá-
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lis jog, amelynek alapja az emberi autonómia. Ezzel 
szemben az instrumentális felfogás nem az egyén, 
hanem a társadalom felől közelít. E szerint a véle-
ménynyilvánítás joga annak eszköze, hogy felszínre 
kerülhessen minden olyan gondolat, vélemény, amely 
hozzájárulhat a közösség problémáinak megoldásá-
hoz. Az instrumentális igazolás a véleményszabad-
ságot a népszuverenitás megnyil-
vánulásaként fogja fel, és a szólás 
védelmének legfontosabb okaként 
a demokratikus működésben be-
töltött érdemi szerepét látja.13 
A médiaműveltséggel összefüg-
gésben elsősorban a véleménynyil-
vánítás szabadságának instrumentális oldala igényel 
alaposabb vizsgálatot. A konstitutív igazolásból 
ugyanis inkább az állam tartózkodása, be nem avat-
kozása következik; az állami szerep annak biztosítá-
sában ragadható meg, hogy mindenkinek egyenlő jo-
ga és lehetősége legyen a véleménye kifejtésére. Ezzel 
szemben a jog instrumentális oldala a szabadságjog-
ra – mint a megfelelő tájékozódás lehetőségére – a 
politikai akaratképzési folyamatokban való részvétel 
feltételeként tekint. A véleménynyilvánítás szabadsá-
ga ebben az értelemben a politikai részvétel lehetősé-
gének záloga, ami aktív állami szerepvállalást, a tájé-
kozódás szabadságához kapcsolódó – hagyományo-
san a médiarendszert érintő – szabályozást igényel.

nyIlVánossáG – méDIa

A véleménynyilvánítás szabadságának intézményi ol-
dala az állam részéről olyan szabályozási beavatko-
zást, olyan intézkedéseket feltételez, amelyek bizto-
sítják a szabad, sokszínű tájékozódás lehetőségét, a 
véleményalkotáshoz szükséges információkhoz való 
teljes körű hozzáférést. Az állampolgárok részvételé-
hez szükséges, megfelelő tájékozódást biztosító infor-
mációs környezet kialakítása során az állami szerep-
vállalás iránya, mértéke és eszközrendszere szoros 
összefüggést mutat a nyilvánosságról, annak demok-
ratikus funkciójáról vallott felfogással, a média nyil-
vánosságban betöltött szerepével, valamint a műkö-
dő médiarendszer sajátosságaival. Ebből következő-
en a véleménynyilvánítás szabadságának gyakor lásával 
összefüggésben felmerülő állami szerepvállalás vizs-
gálata során kiindulási pont a nyilvánosság fogalmá-
nak tisztázása, illetve a nyilvánosság működésében 
bekövetkezett változások azonosítása. 

McQuail a társadalmi nyilvánosságot olyan „el-
vont térként” írja le, ahol lehetőség nyílik a „nyilvá-
nos társulásra és a nyilvános vitára, amely a közvélemény 
és olyan politikai mozgalmak, illetve pártok kialakulá-

sához vezet, amelyek képesek elszámoltatni a magánér-
dekeket”.14 A nyilvánosság fogalma kijelöli a társadal-
mi határvonalakat a magánszféra és a mindenki szá-
mára megismerhető, közösségi kommunikáció 
között. A nyilvánosság a közösségi ügyekkel kapcso-
latos vélemények kialakításának és közlésének fóru-
ma, és ehhez képest különböztethető meg az egyén 

olyan cselekvési szférája, amely 
mentes a közösség felügyeletétől, 
elkülönül a nyilvános közlések vi-
lágától. A nyilvánosság a véle-
ménynyilvánítás szabadságának 
terepe; egyrészt biztosítja a tá-
jékozódást, a közéleti informá-

ciókhoz való hozzáférést, másrészt fórumot kínál a 
véleményalkotásra és a véleménycserére, tehát a vé-
leménynyilvánítás szubjektív és objektív oldala egy-
szerre jelenik meg benne. A demokrácia megvalósu-
lásának alapfeltétele, illetve politikai intézményként 
is azonosítható, amelynek „a közhatalom-gyakorlás el-
lenőrzésében, illetve a hatalomgyakorlók és a közösség kö-
zötti párbeszéd megvalósításában van szerepe”.15 

A nyilvánosság alakításához kapcsolódó aktív ál-
lami szerepvállalás elsősorban a médiarendszer ki-
alakítása és működése összefüggésében jelenik meg 
szabályozási témakörként. A nyilvánosság és a mé-
dia viszonyának vizsgálata során kiindulópontként 
rögzíthető, hogy a tömegkommunikáció a nyilvános-
ságon belül elhelyezkedő szféra, de szerepe nem ki-
zárólagos; a nyilvánosság önálló színterei a személyes 
kommunikációk, valamint a nyilvános események 
nyilvánossága is. 16 

A nyilvánosság és a média viszonyának értékelése 
a médiakörnyezet és a társadalmi viszonyok válto-
zásával kölcsönhatásban folyamatosan formálódik, 
alakul. Ez a változás tükröződik Habermas nyilvá-
nosságmodelljében is. A polgári nyilvánosság meg-
fogalmazásakor Habermas negatívan értékelte a 
tömeg média szerepét, amely a kommercializálódás 
és a tömegkultúrát tükröző média működésének tör-
vényszerűségei folytán kifejezetten károsan hat a pol-
gári nyilvánosság működésére.17 A tömegmédia szó-
rakoztatást célzó tartalmi kínálata a polgárokat fo-
gyasztóvá teszi, a politikai-közéleti viták lehetőségét 
és terét csökkenti a nyilvánosságban. Később azon-
ban Habermas a médiát elhelyezi a nyilvánosságkon-
cepciójában,18 és úgy tekint rá mint közvetítő közeg-
re, amely a polgári nyilvánosságban megjelenő viták 
közvetítőjeként hozzájárulhat a társadalmi folyama-
tokhoz.

silverstone a digitális médiakörnyezet eredménye-
ként a kommunikációban és a nyilvánosságban be-
következett változásokra reagálva, a nyilvános me-
dia tizált tér leírására vezeti be a médiapolisz fogal-
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mát.19 Kiindulópontja, hogy a 
média telekommunikációs és in-
teraktív módon összekapcsolja a 
beszédet a cselekvéssel, és ezzel 
létrehoz egy, a görög poliszok 
nyilvános kommunikációs tereivel 
rokonítható diszkurzív, illetve ítél-
kező fórumot. silverstone szerint 
mindaz, ami a nyilvánosság keretein belül zajlik a 
mai társadalomban, egyre inkább a képernyőkön tör-
ténik, és a „megjelenés mediatizált tere” egyre na-
gyobb szerepet játszik a közélet irányításában. A kon-
cepció nem tekinti kizárólagosnak a nyilvánosság 
mediatizált terét: meghatározónak tartja a személyes 
kontaktus érvényességét és a „tapasztalat terét” is, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jelenlétünk a világ-
ban egyre fokozottabban függ majd a médiapo- 
lisz valóságától, amely „keretbe foglalja és e kereten ke-
resztül megteremti a kollektív cselekvés lehetőségét”.  
A médiapolisz nem teremt homogén nyilvánosságot; 
a globális média közvetítő felületét töredezettség, 
kulturális különbségek és aszimmetrikus viszonyok 
jellemzik. A médiapolisz nem von be mindenkit, nem 
is lenne képes erre. Ugyanakkor silverstone úgy lát-
ja, hogy a mé dia poliszt szükséges kiindulópontnak 
kell tekintenünk a hatékonyabb globális polgári szfé-
ra terének kialakításához, mivel nincs alternatív tér, 
ahol a globális kommunikáció megvalósulhatna. 
silverstone médiapolisz-teóriája az újmédia által te-
remtett nyilvánosság és a média viszonyát írja le. 20

McQuail újmédiaként definiálja azokat a di gi-
talizáció által lehetővé tett különféle kommuniká - 
ciós technológiákat, amelyek széles körben biztosíta-
nak interaktív kommunikációt. Az újmédia lényegi 
jellemzői az összekapcsoltság, az interaktivitás, az 
egyéni felhasználók aktív jelenléte, a felhasználási 
módozatok sokfélesége, nyitott jellege és a minde-
nütt-jelenvalóság, a helyfüggetlenség.21 Az újmédia 
az olyan tömegkommunikációs eszközök és szolgál-
tatások összessége, amelyek lehetővé teszik az inte-
raktív hozzáférést és a médiatartalmak személyre sza-
bását.22 

A digitális technológia alapjaiban alakította át a 
társadalmi nyilvánosság struktúráját. Míg az analóg 
világban jellemzően a hagyományos tömegmédiu-
mok voltak a nyilvánosság központi, meghatározó 
szereplői, a digitális kor nyilvánosságában egyre na-
gyobb szerepet kapnak a felhasználók által készített 
és közzétett tartalmak, valamint a közösségi média 
világán keresztül zajló információmegosztás és tájé-
kozódás. A kibertér architektúrája korábban nem ta-
pasztalt mértékű információbőséget teremtett, vala-
mint a társadalmi párbeszéd új fórumai, csatornái je-
lentek meg, és ezeket a változásokat az internet 

elterjedésekor sokan a nyilvános-
ság új korszakaként, egyfajta de-
mokratizálódási folyamatként ér-
tékelték.23 Az internetes kommu-
nikációban rejlő demokratikus 
erő: az interaktív kommunikáció 
és az azonnali kapcsolatteremtés 
lehetősége, a politikai szereplők és 

a polgárok közötti közvetlenebb kapcsolatot biztosí-
tó kommunikációs csatornák elérhetősége,24 az ala-
csony kommunikációs költségek mind a közlő, mind 
a befogadó oldalán, a kapcsolattartás kötöttségeinek 
és korlátainak hiánya mind olyan jellemzők, amelyek 
új helyzetet teremtenek a közösségi akaratképzés fo-
lyamatait illetően. 

Az internet átalakítja az állam, a politikai szféra 
és a társadalom viszonyát. Új jelenségként figyelhe-
tő meg a hagyományos politikai intézményrendsze-
ren kívüli aktivizmus és részvétel. A közösségi mé-
dia világa és a közösségek közötti hálózatosodás erő-
södése újfajta részvételt jelent.25 A technika által 
kínált új médiakörnyezet számtalan lehetőséget kí-
nál arra, hogy a korábban passzivitásra ítélt média-
fogyasztó a nyilvánosságot alakító médiahasználóvá, 
a politikai-közéleti diskurzus aktív részvevőjévé vál-
jon. Ugyanakkor ennek számos feltétele és akadálya 
is azonosítható, amelyeket érdemes számba venni.

mûköDésI ZaVarok  
aZ InFormácIó korának 

nyIlVánossáGáBan

A befogadói oldal korlátai

A digitális technológia korábban nem tapasztalt mér-
tékű információrobbanást idézett elő, és ezzel párhu-
zamosan megteremtődött az információhoz való 
gyors és egyszerű hozzáférés technikai lehetősége. 
Az információs környezet megváltozása azonban 
nem jár együtt mechanikusan a demokratikus nyil-
vánosság működéséhez szükséges változásokkal a 
 befogadói oldalon. Először is, a digitális kommuni-
kációban megjelenő információbőség nem eredmé-
nyezi automatikusan a közéleti tartalmak iránti ér-
deklődés növekedését, illetve a széles körű tájéko-
zottságot. A közönség túlnyomó többségben ma is 
elsősorban a szórakoztató tartalmakat keresi a mé-
diakínálatban, és nem tapasztalható fokozódó igény 
a közéleti témakörök iránt. A brit médiahatóság, az 
Ofcom 2016-ban az ország felnőtt lakosságának kö-
rében végzett médiahasználati kutatása26 szerint a 
hírfogyasztás nem szerepel az első öt leggyakoribb 
online tevékenység között. A kutatás eredményei sze-
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rint a felnőtt lakosok 48 százaléka használja az 
internetet hírfogyasztásra hetente legalább egyszer. 
A lista élén szereplő három tevékenység ebben a ku-
tatásban a kommunikáció, az általános keresés/ 
szörfözés és a közösségi média 
használata volt. A Mérték Média-
elemző Műhely a politikai tájéko-
zódási szokásokat mérő, 2016-ban 
végzett magyarországi kutatása27 
alapján úgy találta, hogy 10 szá-
zalék alatti, szűk kisebbség érdek-
lődik élénken a közéleti kérdések 
iránt, a lakosság közel kétharma-
da közepesen vagy kevéssé, közel 
egyharmada pedig teljesen távol 
tartja magától a közéleti témákat. 
A kutatás eredményei szerint a magyarországi lakos-
ság 36 százaléka használja rendszeresen az internetet 
közéleti tájékozódásra; 18 százalék nyilatkozott úgy, 
hogy alkalmanként internetes forrásokat is használ. 

A nyilvánosság demokratikus működésében aka-
dályként azonosítható továbbá, hogy az információ-
bőség egy ponton túl információs túladagolásként is 
hathat, ami fogyasztói oldalon fásultságot, az aktív 
részvételtől való elfordulást eredményezhet.28

Az új információs környezet újfajta információke-
resési, feldolgozási kompetenciákat kíván a felhasz-
nálóktól, amelyek biztosítják az információs ren-
getegben való hatékony tájékozódást és a részvétel 
 lehetőségét. Az információs bőséghez igazodó, meg-
felelő készségek és ismeretek hiánya ellehetetleníti a 
technológia által kínált digitális kommunikációban 
való érdemi, aktív részvételt, az új információs kör-
nyezetben hozzáférhető kommunikációs lehetőségek 
használatát. Így az újmédia által kínált lehetőségek 
tovább szélesíthetik az aktív résztvevők és a kommu-
nikációból kimaradók közötti szakadékot.29

A korábbi kapuőr-struktúra megbomlása

sokan úgy látják, hogy a kommunikációs, részvéte-
li lehetőségek kibővülése nem pusztán a szűkössége-
ket szüntette meg a médiakörnyezetben, hanem az 
információáramlás szűk keresztmetszeteit is érintet-
te, és aláásta a korábban a tömegmédiát uraló, kapu-
őrként működő médiaszereplők hatalmát.30 Az ek-
ként vélekedők szerint az interneten keresztül a nyil-
vános kommunikáció olyan formája valósulhat meg, 
amelynek keretein belül a polgárok, a médiaintézmé-
nyek, valamint az egyéb társadalmi és politikai sze-
replők korlátozás nélkül kommunikálhatnak egy-
mással, és emiatt már nincs is szükség az infor-
mációáramlás szabadságát biztosító aktív állami 

szerepvállalásra, például olyan speciális médiajogi 
szabályozásra, mint a tulajdoni koncentrációra vo-
natkozó szabályok, a meghatározott csatornák elér-
hetővé tételének előírása vagy a hírszolgáltatáshoz 

kapcsolódó műsorszerkezeti köve-
telmények meghatározása. A vál-
tozásra pozitívan reagálók szerint 
az internet megtörte a média kon-
centrált hatalmát, és sokszínű, 
könnyen hozzáférhető, megfizet-
hető kommunikációs környezet 
alapjait kínálja. Ezt a véleményt 
árnyalja Williams és Carpini; sze-
rintük az újmédia a politikai ha-
talom egytengelyű rendszerét 
megszüntette ugyan, de helyette 

létrehozta a hatalom soktengelyű rendszerét, lehető-
séget biztosítva új politikai szereplők színrelépés-
ének.31 A kommunikációs környezet szabadságfoká-
nak növekedése mellett érvelőkkel szemben számos 
kutató hívja fel arra a figyelmet, hogy az internet 
ugyan valóban átalakította a tömegmédia korábbi ha-
talmi struktúráját, de ezzel együtt új kirekesztési for-
mákat, illetve új hatalmi hierarchiát is kialakított. Az 
új információs környezet új hatalmi, befolyásolási 
struktúrát teremtett.32 Az információ mennyiségé-
nek robbanásszerű növekedése új szolgáltatások meg-
jelenését eredményezte; olyan új szolgáltatók léptek 
színre, mint például a keresőmotorok (pl. Google, 
Bing, yahoo) vagy egyéb, az információáramlást te-
relő forgalomirányítók (pl. Facebook, Myspace, 
Twitter). Ezek a platformok az információáramlás-
ban új kapuőrként jelennek meg,33 és tevékenységük 
aktívan befolyásolja a mediatizált nyilvánosság mű-
ködését.

Személyre szabott információáramlás

A platformok működése az algoritmusok által irányí-
tott, személyre szabott információáramláson alapul, 
aminek eredménye, hogy a médiakörnyezet a műsza-
ki lehetőségek, illetve üzleti megfontolások okán a 
felhasználók számára egyre inkább személyre szabott 
információkat, médiatartalmakat kínál. Maga az 
internet olyan architektúrát, működést állított elő, 
amely segíti, hogy az emberek a saját előítéleteiknek, 
illetve előzetesen kialakított meggyőződéseiknek 
megfelelő információkat érjenek el, amelyek megerő-
síti az addigi világképüket. A digitális médiakörnye-
zet tehát ráerősít arra a már korábban is megfigyelt 
befogadói attitűdre, hogy az emberek hajlamosak a 
nekik tetsző, véleményükkel egyező álláspontokat, 
információkat előnyben részesíteni, a világképükhöz 
nem illeszkedő információkról pedig nem tudomást 
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venni. A forgalomirányítók által használt, informá-
cióáramlásért felelős algoritmusok technikai hátteret 
nyújtanak ehhez a folyamathoz, amikor az egyes fel-
használók online aktivitásából leszűrt információk 
mentén válogatva közvetítenek információkat szá-
mukra. Ez a szelekciós mechanizmus érvényesül az 
online működés egészére, tehát a közéleti-politikai 
információk áramlására vonatkozóan is. A „szűrő-
buboréknak” nevezett jelenség34 hozzájárul a frag-
mentált nyilvánosság kialakulásához, ami hosszú tá-
von megnehezíti a valódi társadalmi vitát, a diszkurzív 
nyilvánosság működését. A személyre szabott in-
formációáramláshoz kapcsolódó másik fontos meg-
állapítás, hogy az internet a ha-
gyományos tömegmédiához ké-
pest sokkal pontosabb, célzottabb 
kom munikációt biztosít, ez pedig 
hatás tekintetében inkább a korai 
tömegmédia működésére emlé-
keztet.35 A nyilvánosság működé-
sét illetően kihívást jelent, hogy az 
új kapuőrök jellemzően piacilag 
erős, óriási nemzetközi vállalatok, ezért a nyilvános-
ság kereteit meghatározó eddigi hagyományos sza-
bályozási eszközökkel alig, illetve igencsak tökélet-
lenül befolyásolható a tevékenységük. Márpedig e 
szolgáltatók hatással vannak a véleménynyilvánítás 
szabadságának szubjektív és objektív oldalára is, te-
vékenységük befolyásolja a nyilvánosság működését, 
demokratikus funkcióinak érvényesülését.

Információs bizonytalanság

Ma még nehéz megítélni, hogy milyen mértékű tor-
zító hatása van a nyilvánosság működésére annak, 
hogy a közösségi média könnyű és gyors felületet biz-
tosít az álhírek terjedésének. Maga a jelenség nem új, 
az újdonság az infokommunikációs környezetből fa-
kadó gyors terjedési és elérési potenciálban ragad ható 
meg. A megtévesztés, félrevezetés szándékával  közölt, 
terjesztett valótlan, torzított információk, manipulatív 
hírtartalmak, álhírek terjesztése mögött legtöbbször 
politikai, ideológiai szándék vagy gazdasági érdek áll. 
Aktuális jelenség az álhírek alkalmazása a propagan-
da, illetve a dezinformálás eszközeként, az informá-
ciós hadviselés részeként. Emellett az internet archi-
tektúrája, az algoritmusalapú információáramlást 
működtető platformok üzleti modellje is kedvez a ha-
mis hírek gyors terjedésének. A digitális hirdetési pi-
ac ugyanis kattintásérzékeny: a lájkvadász, megosz-
tásvadász oldalak számára nyereséges üzletet kínál. 
Az álhírek tömeges terjedése rontja a tájékozódás 
esélyét, illetve akadályozza a szabadságát, informá-

ciós bizonytalanságot teremt, növeli a nyilvánosság 
fragmentációját és a politikai polarizációt is. Aláás-
hatja a különböző társadalmi intézményekbe, vala-
mint a tájékozódás hagyományos fórumaiba, a mé-
diakörnyezetbe vetett bizalmat.

Összefoglalóan rögzíthető, hogy a technológiai 
változással együtt járó társadalmi, gazdasági, kultu-
rális és kommunikációs átalakulás a nyilvánosság 
működésében is változást eredményezett. A digi tális 
média világát illetően számos ellentmondás azono-
sítható: miközben a kiszélesedő nyilvánosság globá-
lissá vált, ezzel együtt megfigyelhető a nyilvánosság 
fragmentálódása. Az információáramlás mennyisé-

gének és a kommunikációs kör-
nyezet szabadságfokának növeke-
dése mellett erőteljesen megnőtt a 
kommunikáció technikai kont-
rollálhatóságának lehetősége is.  
A nyilvánosság közege folyamato-
san változik, ami magában hor-
dozza akár a torzulás irányába ha-
tó változás lehetőségét is, ezért fo-

lyamatos figyelmet követel. A figyelem fókuszában 
elsősorban a kommunikáció hálózatos jellegének 
mennyiségi, minőségi változásai, a politikai kommu-
nikáció alakulása, a digitális médiakörnyezet által 
nyújtott előnyök egyenlőtlen elosztása, illetve az 
egyenlőtlenségek potenciális növekedése áll. A nyil-
vánosság működését érdemben befolyásoló, már ma 
is azonosítható jelenségek többek között a felhaszná-
lók személyes korlátaival, a használati kompetenciák 
hiányosságaiból fakadó kockázatokkal, illetve az in-
formációáramlás új kapuőreinek működésével függe-
nek össze. 

Mindezekkel összefüggésben az államnak széles 
lehetőségei és szükségszerűen kötelezettségei is van-
nak a kommunikációs tér alakításában. A technikai 
lehetőségeket kiaknázó, a társadalmi szükségletek-
nek megfelelő mozgástér kialakítása és működtetése 
sokoldalú állami szerepvállalást feltételez. Az írás a 
következőkben a véleménynyilvánítás szabadságához 
kapcsolódó médiapluralizmus szempontjából veszi 
végig azokat a jelenségeket, amelyek igazolják a mé-
diaműveltség fejlesztését segítő állami felelősséget. 

méDIaPluralIZmus

A véleménynyilvánítás szabadságának intézményi ol-
dala – amely az állam aktivitását igényli a sokszínű 
tájékozódáshoz való jog gyakorlásának biztosítására 
– a médiapluralizmus megteremtését és fenntartását 
célzó szabályozási eszközrendszerben jelenik meg el-
sődlegesen. A véleményalkotás alapja a megfelelő tá-

a nyIlVánossáG FoGalma 
kIJelölI a TársaDalmI Ha
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jékozottság, az információk széles körének elérése.  
A médiapluralizmus követelménye arra a gondolatra 
vezethető vissza, hogy ha az állampolgárok számára 
nem biztosított a közérdeklődésre számot tartó 
ügyekről szóló sokszínű információ- és gondolat-
áramláshoz való hozzáférés, úgy nem tudnak haté-
konyan részt venni a demokratikus akaratképzési fo-
lyamatokban. A tájékoztatás sokszínűsége biztosíték 
arra, hogy a társadalomban meglévő, releváns véle-
mények megjelenjenek a társadalmi diskurzusban, il-
letve a nyilvánosságban; mindez növeli a hatalom-
gyakorlási mechanizmusok demokratikus jellegét.36 

A médiakínálattal szemben megfogalmazott sok-
színűségi követelménynek kétféle megnyilvánulási 
formája van: a külső és a belső pluralizmus. Külső 
pluralizmusnak nevezzük azt, amikor a médiapia-
con jelen lévő médiumok összessége biztosítja a vé-
lemények sokszínűségét a kínálatban, míg belső plu-
ralizmus alatt az egy médiumon belül megvalósuló 
sokszínűséget, illetve kiegyensúlyozott tájékoztatást 
értjük. 

A pluralizmus (’pluralism’) és a sokszínűség 
(’diversity’) fogalma a szakirodalomban, a nemzet-
közi és egyéb jogi dokumentumokban sok esetben 
szinonimaként szerepel, egyes médiakutatók foga-
lomhasználatában azonban némileg eltérő tartalom-
mal jelenik meg.37 Noha mindkét kifejezés szerepel 
különféle európai dokumentumokban, sem a sokszí-
nűségnek, sem a médiapluralizmusnak nincs egyér-
telmű jogi definíciója. Ezen fogalmakat az Európa 
Tanács és az Európai Unió bizonyos soft law doku-
mentumai töltik meg tartalommal; ezen dokumen-
tumok egyben körvonalazzák is a médiapluralizmus 
erősítését célzó állami beavatkozás eszközrendsze-
rét. 

Az Európa Tanács keretein belül működő Minisz-
terek Tanácsa által kiadott, a médiapluralizmus elő-
mozdításának eszközeiről szóló 
ajánlás magyarázó memorandu-
ma38 a médiapluralizmust akként 
írja le, mint ami „a médiakínálat 
(’media supply’) sokszínűsége, 
amelyet például a független és au-
tonóm média pluralizmusának lé-
tezése (közismertebb néven: struk-
turális pluralizmus), valamint a 
nyilvánosság/közönség számára 
elérhetővé tett médiatípusok és 
-tartalmak (álláspontok és vélemények) sokszínűsé-
ge tükröz”.

Az Európa Tanács 2007-ben kiadott ajánlása a 
médiapluralizmusról és a médiatartalmak sokszínű-
ségéről úgy fogalmaz, hogy a plurális médiarendszer 
kialakítása és fenntartása a sokszínű tájékozódás le-

hetőségének biztosítása érdekében történik, és meg-
határozó szabályozási cél, hogy a médián keresztül a 
legváltozatosabb társadalmi, politikai és kulturális 
értékek, vélemények, információk és érdekek megje-
lenhessenek a nyilvánosságban.39 A dokumentum a 
pluralizmus meghatározásánál a társadalom sokféle-
ségének a médiában való tükröződését, a különböző 
társadalmi csoportok részére biztosított megjelenési 
lehetőségét, valamint a közönség kommunikációs 
szükségleteit szolgáló lehetőségek bővülését nevesí-
tette.

Az Európai Bizottság 2009-ben publikált, a mé-
diapluralizmus méréséről szóló dokumentuma a mé-
diapluralizmust úgy értelmezi mint a médiakínálat 
sokszínűségének, felhasználásának és terjesztésének 
kifejezőjét a következők vonatkozásában: a média fe-
letti tulajdonlás és kontroll; médiatípusok és -műfaj-
ok; politikai vélemények; kulturális kifejezésmód; va-
lamint a helyi és regionális érdekek, illetve érdeklő-
dés megnyilvánulásai.40

A pluralizmus biztosítása a médiaszabályozás meg-
határozó szabályozási alapelve. A szabályozási esz-
közrendszer jellemzően a kínálati oldalra fókuszál, 
és a „sokféle eszköz, sokféle tartalom kínálata” szem-
léletmódját tükrözi. A szabályozás a hagyományos 
tömegmédia uralta médiakínálat alakításának eszkö-
zeiből áll, és a hagyományos médiapiaci értékláncon 
alapul. Az értéklánc megjeleníti a médiapiac releváns 
szereplőit, a szereplők közötti kapcsolódásokat, azo-
kat az alapvető folyamatokat, amelyek meghatároz-
zák a médiában a tartalom eljutását az elállítástól a 
fogyasztóig. A hagyományos médiapiaci értéklánc 
meghatározó szereplői: a tartalomgyártók, a tartalom-
szolgáltatók, a tartalomterjesztők, a készülékgyártók, 
valamint a lánc végén a közönség. Az állam jellem-
zően a médiakoncentrációt szabályozó tulajdoni kor-
lá tok, egyéb kötelezettségek megha tározása, illetve 

támogatási sza bályok útján alakít-
ja a tarta lom-előállítók, a tarta-
lomszolgáltatók és a tartalomter-
jesztők tevékenysé gét, mozgáste-
rét, piaci működését. 

A szabályozás ez idáig csak ke-
véssé reagált a digitális technoló-
gia széles körű elterjedéséből fa-
kadó változásokra a médiapiaci 
értékláncban. A digitális média-
környezet változásai az értéklánc 

szereplői körének bővülését, új szolgáltatások meg-
jelenését, új szereplők piacra lépését, mindebből kö-
vetkezően pedig a szereplők közötti viszonyok átren-
deződését eredményezték. A technológiai változások 
alaposan átalakították a piaci környezetet, és új fo-
gyasztói szokásokat, médiahasználati jellemzőket 

aZ úJméDIa lényeGI Jel-
lem ZõI aZ össZekaPcsolT
sáG, aZ InTerakTIVITás, aZ 
eGyénI FelHasZnálók ak
TÍV JelenléTe, a FelHasZ
nálásI móDoZaTok sokFé
leséGe, nyIToTT JelleGe és a 
mInDenÜTT- JelenValósáG, 
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alakítottak ki. Gondoljunk csak a hálózati kommu-
nikációban megjelenő új internetes forgalomirányító 
szolgáltatásokra, a keresőmotor-szolgáltatásokra vagy 
a közösségi médiában platformokat üzemeltető szol-
gáltatókra, amelyek mára az információáramlásban 
betöltött szerepük miatt a médiapiaci értéklánc meg-
határozó szereplőivé váltak. A hálózati technológia 
által teremtett új üzleti környezet sokkal összetet-
tebb, mint a hagyományos média értéklánca. Ebben 
a környezetben a lineáris értéklánc helyett helyesebb 
ökoszisztémáról beszélni;41 ez a kifejezés jobban visz-
szaadja a médiapiac komplexebbé válását, a gyökeres 
változásokat. A médiapiaci környezet alapvető válto-
zása nyilvánvaló következményekkel jár a médiaplu-
ralizmus biztosítását célzó szabályozási eszközökre 
is. A változás iránya a médiapiaci értékláncban meg-
jelenő új hatalmi gócok, koncentrációs helyzetek, po-
tenciális szűk keresztmetszetek felé fordulás, illetve 
a hangsúlyok áthelyezése azokra a sokszínűséget be-
folyásoló jelenségekre, szolgáltatásokra, amelyek új 
kockázatokat hordoznak a médiapluralizmus érvé-
nyesülésére nézve.

A médiapluralizmus megítélése nem egyszerű, mi-
vel a médiakörnyezet fejlődése számos paradoxont 
hordoz: a sokszínűvé válás és a központosodás szi-
multán zajló folyamatok a médiakörnyezetben. El-
lentmondás, hogy miközben a 
média új hangokat, minőségeket, 
szubkultúrákat hoz a felszínre, 
egyben homogenizálja is az ízlést, 
és közösségi konformitást generál. 
A piacalapú szórakoztatás velejá-
rója, hogy a médiakínálat a legki-
sebb közös nevező irányába hajlik 
el, ami azt jelenti, hogy nagyon 
hasonló tartalomból nagyon sok 
hozzáférhető.42 A sokféleség, 
amellett, hogy lehetőséget teremt 
a válogatásra, egyben fragmentált médiahasználatot 
is eredményez. A fragmentáció erősíti a polarizációt, 
ezzel veszélyezteti az értelmes és érdemi vita kiala-
kulását, másrészt gyengíti a média közösségi kohé-
ziót erősítő jellegét. Ahogy Habermas fogalmaz: „a 
számítógép által közvetített internetes kommuniká-
ció óriási számú izolált nyilvánosságot teremt”.43 

Ahogy arról már korábban is szó esett, az újmédia 
világában új hatalmi hierarchia és a koncentráció új 
formái jelennek meg. A közösségi média platformjai 
vagy a keresőmotor-szolgáltatások – új kapuőrként, 
új hatalmi gócként – meghatározóan befolyásolják az 
információ áramlását, és működésük a sokszínű tar-
talomfogyasztásra is kockázatot jelenthet. Az internet 
által kínált majdhogynem végtelen mennyiségű in-
formáció értékelésénél figyelembe kell azt is venni, 

hogy a nagyközönség nem fér hozzá egyenlő módon 
a teljes információs folyamhoz. A technikai hozzáfé-
rési korlátok mellett a kapuőrök tevékenysége is kor-
látozhatja a hozzáférést. A személyre szabott infor-
mációáramlás uralkodóvá válása, az algoritmusalapú 
forgalomirányítás befolyásolja, hogy mely tartalmak-
hoz lehet könnyen hozzáférni. Ez a mechanizmus az 
információs dömping korában alapjaiban alakítja át 
az emberek tájékozódási szokásait, illetve érdemben 
határozza meg a hozzájuk eljutó információk körét. 
A befogadói oldalon korlátként jelentkezhet az em-
berek ideje, figyelme és anyagi helyzete.

a méDIaPluralIZmus 
BIZTosÍTásának úJ Iránya:  

a FelHasZnáló Felé ForDulás

Az újmédia új koncentrációs formáinak kutatása, 
elemzése, megértése a médiapluralizmus szempont-
jából ma még nem olyan mély, mint a hagyományos 
médiakoncentrációs jelenségeké. Nem az a kérdés, 
hogy a jelenlegi pluralizmus nagyobb vagy kisebb 
mértékű, mint korábban volt; illetve az, hogy az 
internet kínál-e számtalan alternatív valóságot. A vá-
lasz ugyanis erre a kérdésre egyértelműen igenlő. 

Ugyanakkor, ha szélesebb pers-
pektívából közelítünk, azt látjuk, 
hogy az információs bőség önma-
gában nem kérdőjelezi meg a 
kommunikációs hatalom alapvető 
kérdéseit, csak sokkal komplexebb 
formában állítja elénk. A média-
szabályozási igény az új médiakör-
nyezetben sem szűnik meg, de 
más érvelésen alapul. A hangsúly 
nem az információs bőség megíté-
lésén van, hanem azon, hogy az új 

információs környezetben a döntés sokkal inkább in-
dividualizált, az egyén kezében van, illetve az egyén 
tudatosságán múlik. Az egyéni ismeretek, képessé-
gek, attitűdök alapjaiban határozzák meg a média-
használat és a tájékozódás sokszínűségét, illetve a 
nyilvános kommunikációban való részvétel lehetősé-
gét. Ebben az információs környezetben a médiaplu-
ralizmus értékelésénél a tartalomkínálat vizsgálata 
mellett egyre erőteljesebben jelenik meg a média-
használat és a felhasználói kompetenciák elemzése, 
a médiaműveltség és a sokszínű médiahasználat ösz-
szefüggéseinek vizsgálata, valamint az arról való gon-
dolkodás, hogy milyen intézkedésekkel, intézményi 
megoldásokkal érhető el a médiaműveltség társadal-
milag széles fejlesztése. Az azonban mindenképpen 
állítható, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának 
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alapelemét jelentő médiapluralizmus megvalósulásá-
nak előfeltétele a médiaműveltség. A sokcsatornás 
rendszerben, illetve a fragmentált világban már nem 
csak a közlő oldaláról, hanem a befogadó, használó 
oldalán is be kell beavatkozni az alapjog érvényesü-
léséhez. Az állami felelősségvállalás mértéke és esz-
közrendszere szélesebb társadalomtudományi meg-
közelítéssel vizsgálható leginkább.

A szemléletmódváltás tetten érhető számos, a mé-
diapluralizmus kérdését vizsgáló európai dokumen-
tumban is, melyekben már hangsúlyosan jelenik meg 
a média sokszínűségének és a felhasználói tudatos-
ságnak az összefüggése. Az Európai Parlament 2008-
ban elfogadott állásfoglalása44 a médiakoncentráció-
ról és -pluralizmusról javaslatként fogalmazta meg, 
hogy „a médiaműveltség kerüljön be az alapvető eu-
rópai kompetenciák közé”. Az állásfoglalás szerint a 
Parlament „támogatja a médiaműveltségre vonatko-
zó központi európai alaptanterv kidolgozását”, és 
rögzíti, hogy a médiaoktatás célja annak biztosítása, 
hogy a polgárok rendelkezzenek 
az egyre nagyobb mennyiségben 
közölt információk kritikus értel-
mezéséhez és hasznosításához 
szükséges ismeretekkel, eszközök-
kel. A dokumentum leszögezi, 
hogy „ez a tanulási folyamat lehe-
tővé teszi, hogy a polgárok üzeneteket fogalmazza-
nak meg és kiválasszák a legmegfelelőbb médiumot 
azok közlésére, és így teljes körűen gyakorolják joga-
ikat, a tájékozódáshoz való jogot és a szólásszabad-
ságot”.

A médiaműveltség felől közelítve is tetten érhető 
az a szemléletmódváltás, amely a médiaoktatás pre-
ventív, védelmi paradigmáját meghaladva az értő mé-
diahasználat fejlesztését a társadalmi párbeszédben 
való részvétel lehetőségeként írja le. Ilyen módon 
ezek a dokumentumok a médiaműveltséget a nyilvá-
nosság demokratikus működésének, végső soron a 
demokrácia megvalósulásának feltételeként kezelik.

Az Európai Bizottság 2009-ben kiadott ajánlása 
a médiaműveltség és a nyilvánosság demokratikus 
működése összefüggésében rögzíti:45 „A »médiamű-
velt« társadalom egyszerre lehet ösztönzője és előfeltétele 
a média pluralizmusának és függetlenségének. A társa-
dalmon belüli vagy társadalmak közötti különféle csopor-
tok különböző nyelveken közölt különféle nézeteinek és 
eszméinek kifejezése kedvezően hat a sokféleség, a tole-
rancia, az átláthatóság, a méltányosság és a párbeszéd ál-
tal képviselt értékekre. A médiaműveltség növelését a tár-
sadalom valamennyi szegmensében elő kell mozdítani, 
alakulását szorosan figyelemmel kell kísérni. / A média-
műveltség napjaink információs társadalmában a befo-
gadás és a polgári részvétel kérdése is. Nem csak a fiata-

labb generációra korlátozódik, hiszen a felnőttek, idősek, 
szülők, tanárok és médiaszakemberek számára egyaránt 
nélkülözhetetlen. A médiaműveltség mára az aktív és tel-
jes körű polgári részvétel egyik elengedhetetlen előfeltétel-
évé vált, amellyel kivédhető vagy mérsékelhető a közös-
ségi életből való kirekesztődés. / A demokrácia a polgárok 
közösségi életben való aktív részvételének függvénye, a 
médiaműveltség pedig biztosíthatja azokat a készségeket, 
amelyek az új kommunikációs technológiákon keresztül 
nap mint nap érkező megannyi információ értelmezésé-
hez szükségesek.”

A digitális médiakörnyezet és a médiapluralizmus 
összefüggéseit vizsgáló, 2013-ban napvilágot látott 
Freiberga-jelentés46 a demokrácia működése és a mé-
diaszabadság kontextusában fogalmaz meg ajánláso-
kat a sokszínű és a demokratikus funkciót betölteni 
képes médiarendszer kialakításához. A dokumentum 
arra keresi a választ, hogy az új információs környe-
zet milyen új megközelítésekre, beavatkozásra van 
szükség a média sokszínűségének megőrzése érdeké-

ben tagállami és európai szinten. 
szemléletmódja egy, a korábbinál 
szélesebb, többirányú beavatko-
zást, tagállami és európai szerep-
vállalás igényét tükrözi. Egyrészt 
bővíti a kínálati oldal sokszínűsé-
gét biztosító eszközök listáját. 

Olyan új elemek jelennek meg, mint a minőségi új-
ságírás finanszírozásának kérdése, a médiapluraliz-
mus megvalósulását vizsgáló független monitoring-
központ felállítása vagy a független médiahatóságok 
megerősítése. Másrészt elmozdul a befogadói oldal, 
a megvalósult sokszínűség, illetve a sokszínűségnek 
való kitettség (’exposure diversity’)47 elősegítésének 
irányába. A fogalom azt jelzi, hogy a közönség mi-
lyen mértékben fogyasztja a rendelkezésre álló, sok-
színű médiatartalmat. 

A megvalósult sokszínűség feltételeinek kialakítá-
sa valóban nehezen kezelhető problémákat vet fel, 
hiszen nem írható elő az emberek számára a sokféle 
forrás használata, mivel egy ilyen szabályozás nyil-
vánvalóan túlzott beavatkozás lenne a magánszfé-
rába, egyéni szabadságjogokat sértene. Az újmé- 
dia nyilvánosságában a belső pluralizmus általános 
követelményként való megfogalmazása sem lehet 
adekvát eszköz. Egyrészt alapjogi összefüggésben ez 
nehezen, vagy egyáltalán nem igazolható, de gyakor-
lati bevezetése is elképzelhetetlen a hálózati kommu-
nikációs környezetben. Ezzel szemben a befogadói 
oldal támogatása, a felhasználói kompetenciák fej-
lesztése adekvát eszköz lehet a sokszínű médiahasz-
nálat elérésére. Az információhoz való hozzáféréshez 
szükséges ismeretek és készségek, a kritikai gondol-
kodás fejlesztése és a sokszínű tájékozódás igényének 
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kialakítása a médiapluralizmus megvalósulásának fel-
tételeként értelmezhető.

össZeGZés

A véleménynyilvánítás alapja a sokszínű tájékozódás 
lehetősége. A digitális technológia hatására átalaku-
ló információs környezetben a nyilvánosság demok-
ratikus működését érintő számos kockázat azonosít-
ható: a médiakörnyezetben az információáramlást 
aktívan befolyásoló új globális szolgáltatások, plat-
formok meghatározóvá válása, az új kapuőrök meg-
jelenésével a kommunikációs környezet új hatalmi 
koncentrációja, a személyre szabott információáram-
lás mechanizmusa, a médiahasználat individuali-
zálódása és ezzel összefüggésben a nyilvánosság 
fragmentálódása. A nyilvánosság struktúrájának át-
alakulása felveti a médiapluralizmus biztosítását cél-
zó állami szerepvállalás és szabályozási eszközrend-
szer újragondolását. Az eddigi, a médiakínálat sok-
színűségére koncentráló megközelítés kiegészítésre 
szorul, mivel a kommunikációs környezetben rejlő 
demokratikus funkciók megvalósulásának egyre in-
kább feltételévé válik az emberek médiaműveltségé-
nek megfelelő szintje. A tájékozódáshoz való jog gya-
korlása, a nyilvánosság demokratikus működése a 
mai médiakörnyezetben egy sokkal felkészültebb, tu-
datosabb polgárt feltételez, azaz a médiaműveltség 
fejlesztése a demokratikus nyilvánosság, a részvétel 
kultúrájának eszközeként jelenik meg. A vélemény-
nyilvánítás szabadságával összefüggésben a sokszínű 
tájékozódást biztosító felhasználói ismeretek, képes-
ségek megszerzése a digitális korban állami szerep-
vállalást feltételez, ami igazolja a médiaműveltség 
egész társadalmat elérő fejlesztését segítő szabályo-
zási-intézményi környezet kialakítását.
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