Államvizsga tételek 2019
Médiajog és etika
Szakirodalom
1. Európa Tanács: Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, Róma,
1950 november 4
2. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata. Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének
217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10‐én
3. Rezolutia 1003 (1993) privind etica jurnalismului
4. Románia Alkotmánya
5. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public
6. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
7. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
8. Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002
9. Codul Penal al României
10. Consiliul Național al Audiovizualului: Decizie nr. 220 din 24 februarie 2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
11. Magyar Újságírók Romániai Egyesülete: Újságírói Etikai Kódex, 2015
12. Krokovay Zsolt: Médiaetika, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2003
13. Sajó András: A szólásszabadság kézikönyve, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, KJKKERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005
14. Vallasek Magdolna: Médiajogi kalauz, MÚRE, 2014
15. Macovei, Dagalita, Mihai: Ghid juridic pentru ziaristi, ed. a III-a, Active Watch,
Bucuresti, 2003
16. Kuti Csongor: Médiaetika és Médiajog, Szöveggyűjtemény, I.-II, 2015/2016

Kérdések
1. Az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény 10. szakasza megengedi a
szólásszabadság korlátozását vagy szankcionálását:
a.) a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából
b.) a bírák magánélethez való jogának fenntartása céljából
c.) az igazságügyi rendszer népszerűségének fenntartása céljából
2. Románia Alkotmánya értelmében a köztudomásra hozott információért vagy alkotásért polgári jogi
felelősséget visel:
a.) a médiafogyasztó
b.) a Nemzeti Audiovizuális Tanács
c.) sokszorosító eszköz tulajdonosa

3. Az AEÁ Legfelsőbb Bíróságának a New York Times v. Sullivan ügyben megfogalmazott álláspontja
szerint:
a.) a szólás akkor büntethető, ha a károkozás világos és közvetlen veszélyét hordozza
b.) az egészséges, demokratikus társadalom fejlődéséhez elengedhetetlen a köztisztséget viselők
szabad, nyílt bírálhatósága.
c.) az igazság legjobb próbája a piacon való megmérettetés
4. A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének Etikai kódexe előírásai alapján a MÚRE
Becsületbírósága etikai büntetést szabhat ki:
a.) a MÚRE tagjai közé tartozó újságírók ellen benyújtott megkeresések ügyében
b.) a romániai magyar újságírók ellen benyújtott megkeresések ügyében
c.) a magyar nemzetiségű romániai állampolgárok által benyújtott megkeresések ügyében
5. A „must carry” („vinni kell”) minősítést kapó műsorszolgáltatók listáját összeállítja:
a.) a Távközlési Minisztérium
b.) a Nemzeti Audiovizuális Tanács
c.) az Országos Kommunikációs Hatóság
6. Az audiovizuális tartalomszolgáltatók nem közölhetnek felvételeket
a.) az áldozatokról, azok hozzájárulása nélkül
b.) az ítélőképesség nélküli személyekről és az elhunytakról, a családtagjaik hozzájárulása nélkül
c.) egyik esetben sem
7. A romániai 544 sz. 2001 évi törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről előírásai
szerint, indokolni kell
a.) a közérdekű információk kikéréshez fűződő érdeket
b.) a közérdekű információkhoz való hozzáférés megtagadását
c.) mindkét esetet
8. Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatában, a valóság bizonyítása nem
követelhető meg:
a.) tényállítás és értékítélet esetében
b.) tényállítás esetében
c.) értékítélet esetében
9. A Wesselényi-perben, a Deák Ferenc vezette védelem fő érve volt:
a.) a hivatal és a hivatalt betöltő személy különválasztásának szükségessége
b.) a törvényhatósági viták és észrevételek szabadsága
c.) mindkettő
10. Kizárólagos átruházási szerződés esetében:
a.) a szerzőnek joga van újabb átruházási szerződést kötni
b.) a híranyagokra szerzői jogi védelmére vonatkozó törvényes kivétel nem érvényes
a.) csak a vagyoni jellegű szerzői jogok ruházhatóak át

