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Kritikák kereszttüzében a médiaalkotmány

A vadászlapok szerint 
a puding próbája az evés

A jogszabály egyes részei elbi
zonytalanítják a szakmát is. 
A törvény 20. paragrafusának 6. 
pontja értelmében „Nem szabad 
közzétenni dohányárut, fegyvert, 
lőszert, robbanóanyagot, kizáró
lag orvosi rendelvényre igény
be vehető gyógyszert, továbbá 
gyógyászati eljárást népszerűsí
tő, ismertető reklámot.” Nádas 
Béla médiajogász lapunknak 
elmondta: ez a rendelkezés a 
televíziók esetében már koráb
ban is érvényben volt. 

– A kiskorúak testi, lelki 
védelme miatt mindenképpen 
érthetõ, hogy ezeknek a termé
keknek korlátozni igyekeznek a 
rekámozását – mondja a jogász. 
– De a média olyan terület, 
amelyet nem lehet generálisan 
szabályozni. Különbséget kell 
tenni a különféle típusú médiu
mok között.

– A szólásszabadságot erõsen 
korlátozná a rendelkezés, ha 
a szakmai folyóiratokban sem 
lehetne ilyen reklámokat köz
zétenni. A reklámtörvény 
egyébként úgy fogalmaz, hogy 
a szakmához szóló kiadványok
ban az ilyen hirdetések megje
lentetése nem tilalmazott. Ezért 
úgy gondolom, hogy nem kell 
aggódnia a mi lapunknak sem, 
illetve a fegyverekkel foglal
kozó szaklapoknak – mondja 

Vass Gábor, a Kaliber Magazin 
fõszerkesztõje.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkot
mányjogász álláspontja sze
rint meg kell különböztetnünk 
generális és speciális jogsza
bályokat. A generális rendel
kezéseket beszûkítik a speciá
lis rendelkezések. Lomnici 
Zoltán jogértelmezése szerint 
a reklámtörvényt kell generá
lis szabálynak tekinteni, míg 
az új médiatörvényt speciális 
szabálynak.

– Minden új kezdeményezés
sel egyetértek és támogatom, 

ami a média világában történik 
– mondta el a Helyi Témának 
Riskó Géza, az Élményvadász 
magazin fõszerkesztõje. – Nagy 
érdeklõdéssel figyelem a média
tanács munkáját is. Minden 
olyan intézkedést helyesnek 
tartok, amellyel védik a családo
kat, az egészséget, a nemzetet. 
A törvény adott pontjáról szól
va úgy gondolom, nehéz elkép
zelni olyan tematikus vadász 
csatornát, ahol nem mutatnak 
be fegyvert. A törvény jövõre 
lép hatályba: a puding próbája, 
hogy megeszik.  G. B.

Társadalmi szervezetek, az ellenzék és a szakma is kritikusan fogadta az úgyneve-
zett médiaalkotmányt, amelyet a parlament a napokban szavazott meg. A múlt keddi 
ülésen kétharmados többséggel fogadták el a törvényjavaslatot, amely az 1986-os 
sajtótörvényt hivatott felváltani. A hivatalos néven a sajtószabadságról és a média-
tartalmak alapvetõ szabályairól szóló törvény 2011. január elsején léphet életbe. 

A reklámtörvény a szaklapoknak megengedi a fegyverek reklámozását 

A legrangosabb filmfesztiválon nyert a Szíven szúrt ország

Nem kellett Cozma története

A Szíven szúrt ország a Federation 
Internationale Cinema Television 
Sportifs seregszemléjéről a 
dokumentumfilm kategória 
elsõ díját hozta el. A FICTS a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal 
együttmûködve a sport tiszta
ságának eszményét és a sport 
népszerûsítését tûzte zászlajára, a 
televízió és a mozi segítségével. 
A fesztiválon olyan világsztárok 
is részt vettek, mint Rafael Nadal, 
Alberto Tomba és Clint Eastwood. 
Lapunk megpróbált utánajárni, 
hogyan lehetett ekkora eltérés 
a mû külföldi és hazai szakmai 
megítélésében. Megkerestük Papp 
Bojánát, aki az elõzsûri tagja volt. 
A rendezõ elfoglaltságára hivat
kozva nem kívánt lapunknak nyi
latkozni a témában. Annyit fûzött 
hozzá: nem érzi magát illetékes
nek a kérdésben. A filmszemle 
zsûrijének tagja volt Szalay Péter 
rendezõ is, aki elmondta: szerin
te azért nyert Kálomista Gábor 
produkciója Milánóban, mert 
nagyon jó. – Nem voltam tagja az 
elõzsûrinek, ezért csak szakember
ként ítélhetem meg a produkciót 
– nyilatkozta a rendezõ. – A film 
nagyon gyorsan és jól reagált egy 
aktuális eseményre. Ez manapság 
még ritka idehaza a dokumentum
filmek körében, ezt értékelték a 
FICTS szakemberei is – fejtette ki 
véleményét Szalay Péter.  Bodnár

Milánóban megnyerte a  
világ legrangosabb sport-
filmfesztiválját az a Marian 
Cozma haláláról szóló 
film, ami februárban nem 
jutott be a 41. Magyar 
Filmszemlére. A Szíven 
szúrt országot itthon már 
az elõzsûri kirostálta.

Kicsinyes bosszú?
Kálomista Gábort arról kérdeztük, számított-e ekkora elismerésre. 
– Természetesen titkon számítottunk rá, hogy a film elismerésben 
részesül, de látva a mezõnyt, a fesztivál rangját, a fõdíj különösen nagy 
megtiszteltetés – nyilatkozta lapunknak Kálomista Gábor. – Úgy látszik, 
hogy a külföldi szakemberek empátiája nagyobb volt a tragédia iránt, 
mint annak idején a Magyar Filmszemlére válogató, önmagukat szak-
embernek tartó valakiknek – mondta a producer. – A filmszakma egyes 
szereplõi és köztem évek óta komoly viták zajlanak. Sajnos az utóbbi 
másfél évtized megmutatta, hogy a magyar film rossz úton halad, de 
néhány embernek sikerült az agóniát elodázni. Többször elég hangosan 
és éles kritikákban felhívtam a figyelmet, amit azonban nem viták és 
megoldások követtek, hanem kicsinyes bosszúállások, mint például a 
Szíven szúrt ország kizárása a filmszemlérõl. A saját hazájában a fil-
mesek között sok próféta van, Magyarország jelenleg még nem tart ott, 
hogy elismerje saját értékeit.


