
2013. évi ... törvény 

a sajtószabadság hatékonyabb érvényesüléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról 

1. § 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a 

továbbiakban: Smtv.) a következő 5/A. §-sal egészül ki: 

„5/A. § Közhatalmat gyakorló, közhatalom gyakorlásában közreműködő vagy közpénzt felhasználó 

személy vagy szervezet sérelmére elkövetett személyiségi jogi jogsértés esetén a médiatartalom¬

szolgáltató, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személy kártérítés vagy sérelemdíj megfizetésére csak akkor kötelezhető, ha a személyiségi jogi 

jogsértés olyan valótlan tény állításával vagy híresztelésével valósult meg, amelynek valótlanságáról a 

médiatartalom-szolgáltató, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személy tudott, vagy a szakma szabályainak megfelelő gondosság tanúsítása 

mellett tudnia kellett volna." 

2. § 

Az Smtv. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Nem követelhető sajtó-helyreigazítás, ha a médiatartalom-szolgáltató nyilvános eseményen 

elhangzottakról tényszerűen tudósított; ha azonban a tudósítás tárgyával összefüggésben bíróság 

jogerősen a jóhírnévhez való jog sérelmét állapította meg, a médiatartalom-szolgáltató a (2) bekezdés 

megfelelő alkalmazásával köteles arról beszámolni." 

3. § 

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 180. § (1) bekezdésében az „a becsület 

csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el," szövegrész helyébe 

az „a becsület csorbítására alkalmas, tettleges cselekményt követ el," szöveg lép. 

(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 227. § (1) bekezdésében az „a becsület 

csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el," szövegrész az „a 

becsület csorbítására alkalmas, tettleges cselekményt követ el," szövegként lép hatályba. 
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4. § 

(1) Hatályát veszti az Smtv. 8. § (1) bekezdésében a „ , továbbá az információ megszerzésére nem a 

minősített adatok védelméről szóló törvény megsértésével került sor" szövegrész. 

(2) Hatályát veszti a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 179. §-át megelőző alcím, a 

179. §, a 180. § (2) bekezdése, a 181. §-t megelőző alcím, a 181. §-a, a 182. §-át megelőző alcím, a 

182. §-a, valamint a 183. § (2) bekezdése. 

(3) Nem lép hatályba a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 226. §-át megelőző 

alcím, a 226. §, a 227. § (2) bekezdése, a 228. §-t megelőző alcím, a 228. §, a 229. §-t megelőző alcím, 

valamint a 229. §. 

5. § 

Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 
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