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I. Indledning

Den lovgivning, som regulerer medierne i Ungarn, har ændret sig betydeligt i de seneste to år. 
I 2010 blev Republikken Ungarns forfatning1 ændret, og i 2012 trådte en ny grundlov i kraft, 
der indeholder nye bestemmelser vedrørende medielovgivningen2. I 2011 trådte en række love 
til regulering af medierne i kraft, og de blev ændret samme år og i 2012.

En del af bestemmelserne i medielovene blev udsat for international og national kritik og blev 
anset for at være problematiske i lyset af EU-traktaterne og Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, internationale og europæiske juridiske instrumenter og 
ikkebindende tekster, der beskytter menings-, ytrings- og informationsfriheden, samt Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols (ECHR's) relevante retspraksis.

Dette arbejdsdokument giver et overblik over specifikke bestemmelser, der giver anledning til 
bekymring, og som enten er blevet ændret i mellemtiden eller kunne blive præciseret og 
revideret yderligere for at afhjælpe de resterende mangler.

I denne forbindelse er forskellige dokumenter blevet taget i betragtning: en række 
vurderinger, der er udarbejdet inden for rammerne af udvekslinger mellem de ungarske 
myndigheder og hhv. Europa-Kommissionen, Europarådets menneskerettighedskommissær, 
Europarådets generalsekretær, OSCE-repræsentanten for frie medier og FN's særlige 
rapportør for fremme af retten til menings- og ytringsfrihed, samt Europarådets eksperters 
analyse af 11. maj 2012 om den ungarske medielovgivning (Lov CIV og Lov CLXXXV)3, 
Venedigkommissionens udtalelse, der blev vedtaget på dens møde den 17.-18. juni 2011, om 
Ungarns nye forfatning4 og den ungarske regerings stillingtagen hertil fremsendt den 6. juli 
20115.

I grundlovens bestemmelse er pressefrihed ikke formuleret som enhver persons ret, men som 
en statslig forpligtelse6. Fastlæggelsen af de nærmere regler for pressefrihed og tilsynet 
                                               
1 Ved Lov CLXIII af 2010 ændrede parlamentet Ungarns hidtidige forfatning. Ændringen trådte i kraft den 2. 
januar 2011. I artikel 7/A, stk. 2, fastsattes følgende: "Lovgivningen skal omfatte (...) dekreter fra Den Nationale 
Medie- og Telekommunikationsmyndighed (NMTM) (...)". Med ændringen af den tidligere forfatning blev der 
også indført et kapitel VIII/B vedrørende Den Nationale Medie- og Telekommunikationsmyndighed (NMTM) i 
forfatningen i artikel 40/D.
2 I artikel T, stk. 2, hedder det, at "retsstatsprincippet betyder (...) dekreter fra lederen af et selvstændigt 
tilsynsorgan". Artikel IX, stk. 3, bestemmer, at "de nærmere regler vedrørende pressefriheden og det organ, der 
fører tilsyn med medietjenester, presseprodukter og infokommunikationsmarkedet, skal nedfældes i en 
kardinallov". I henhold til artikel 9, stk. 3, udpeger "Republikkens Præsident (...) lederne af selvstændige 
tilsynsorganer". Artikel VI, stk. 1 og 2, sikrer særlig forfatningsmæssig beskyttelse af adgang til og formidling af 
data af almen interesse. 
Artikel 23 regulerer de selvstændige tilsynsorganer: "Parlamentet kan ved en kardinallov oprette selvstændige 
tilsynsorganer til udførelse af visse opgaver og udøvelse af visse beføjelser tilhørende den udøvende magt". 
Parlamentet har dog endnu ikke vedtaget nogen nye kardinallove hverken om medieloven eller det selvstændige 
tilsynsorgan. (Medielovene blev udstedt den 31. december 2010, før grundloven trådte i kraft den 1. januar 
2012.) 
3 "Expertise by Council of Europe experts on Hungarian media legislation: ACT CIV of 2010 on the freedom of 
the press and the fundamental rules on media content and ACT CLXXXV of 2010 on media services and mass 
media, 11 May 2012".
4 Udtalelse nr. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
6 Grundlovens artikel IX. "(1) Enhver har ret til ytringsfrihed. (2) Ungarn anerkender og forsvarer pressens 
frihed og mangfoldighed og sikrer de betingelser for fri informationsformidling, der er nødvendige for en 
demokratisk offentlig meningsdannelse. (3) De nærmere regler for pressefriheden og det organ, der fører tilsyn 
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dermed skal ifølge en udtrykkelig bestemmelse ske ved en kardinallov (som kun kan vedtages 
med to tredjedeles flertal), uden at der gives retningslinjer for en sådan lovs formål, indhold 
og begrænsninger1. Venedigkommissionen har anbefalet en præcisering af, at 
forfatningsgarantier indeholder individuelle rettigheder2.

Lov LXXXII af 10. august 2010 om ændring af visse love, der regulerer medier og 
kommunikation, ændrede en række medie- og kommunikationslove3. Denne lov ændrede 
tilsynssystemets institutionelle struktur og etablerede bl.a. de nye, centraliserede 
medietilsynsmyndigheder, nemlig Den Nationale Medie- og Telekommunikationsmyndighed 
(NMTM) og Medierådet.

Lov CIV af 9. november 2010 om pressefrihed og de grundlæggende regler for medieindhold 
("medieforfatningen") indeholder de grundlæggende regler for medieindhold, mens Lov 
CLXXXV af 31. december 2010 om medietjenester og massemedier, som erstatter loven fra 
1996 om radio- og tv-spredning, indeholder nye detaljerede regler for indhold på alle 
medieplatforme, de nye medietilsynsenheders beføjelser samt sanktioner og bøder for 
overtrædelse af den nye lovgivning. Begge love trådte i kraft den 1. januar 2011 og blev 
ændret i marts 20114 efter forhandlinger med Europa-Kommissionen. 

I forbindelse med sin afgørelse nr. 165/2011 tog den ungarske forfatningsdomstol stilling til 
"forfatningsmæssigheden af bestemmelserne om den procedure, hvorunder loven blev 
vedtaget, det officielle tilsyn med pressemedier, registreringsforpligtelsen for trykte og online 
presseprodukter, kildebeskyttelse, forpligtelsen til at udlevere data og medie- og 
telekommunikationskommissæren"5.

Domstolen erklærede nogle bestemmelser i Lov CIV af 2010 forfatningsstridige og bad det 
ungarske parlament om at ændre loven senest den 31. maj 2012. Disse bestemmelser drejede 
sig om regulering af indhold i den trykte presse, Mediemyndighedens myndighed over trykte 
og online medier, beskyttelse af journalisters informationskilder, medie- og 
telekommunikationskommissærens embede og Mediemyndighedens mulighed for at få 
udleveret juridisk beskyttede oplysninger.

Som følge af forfatningsdomstolens afgørelse ændrede Lov LXVI af 2012 såvel Lov CIV af 
2010, Lov CLXXXV af 2010 som forskellige andre dertil knyttede love. Loven ændrede 
                                                                                                                                                  
med medietjenester, presseprodukter og infokommunikationsmarkedet, skal fastsættes ved en kardinallov.".
1 Se den ungarske regerings holdning, s. 6: "Det fremgår af forfatningen – i dens artikel IX – at enhver har ret til 
ytringsfrihed. En sådan formulering af ytringsfrihed er helt i tråd med den relevante artikel i 
Menneskerettighedskonventionen (EMK) (artikel 10). Artikel IX forpligter samtidig staten til at anerkende og 
forsvare pressens frihed og mangfoldighed og til at sikre de betingelser for fri informationsformidling, der er 
nødvendige for en demokratisk offentlig meningsdannelse (...). EMK indeholder heller ikke en eksplicit 
formulering af enhvers ret til pressefrihed – en sådan ret skal udledes af enhver persons ret til ytringsfrihed.".
2 Se Venedigkommissionens udtalelse, punkt 74.
3 Lov C af 2003 om elektronisk kommunikation, Lov I af 1996 om radio- og tv-spredning og Lov CXXVII af 
1996 om Det Nationale Nyhedsagentur.
4 Lov XIX af 2011 om ændring af Lov CIV af 2010 og Lov CLXXXV af 2010. Disse ændringer blev den 19. juli 
2011 efterfulgt af Lov CVII af 2011 om ændring af visse love vedrørende elektronisk kommunikation, 
hovedsagelig af "medieloven" af 31. december 2010, loven fra 2003 om elektronisk kommunikation og Lov 74 
af 2007, som omhandlede regler om udbredelse og digitalisering af programmer.
5 Den ungarske forfatningsdomstols afgørelse 165/2011 (XII. 20.) AB om medieloven vedtaget med hjemmel i 
Lov XX af 1949 om Republikken Ungarns forfatning, som regulerede Forfatningsdomstolens beføjelse til at 
undersøge andragender indgivet af privatpersoner og organisationer. Rapporten kan findes på: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
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relevante bestemmelser om beskyttelse af en kilde, der giver oplysning til 
medieindholdsleverandøren1. Ændringen bestod også i ophævelse af en række forpligtelser, 
som oprindeligt var blevet pålagt trykte og online medier, i indførelse af detaljerede regler til 
kildebeskyttelse og omregulering af Mediemyndighedens adgang til oplysninger inden for 
rammerne af dens procedurer. 

Loven ændrede og mindskede også medie- og telekommunikationskommissæren beføjelser, 
som tidligere var hjemlet i Lov CLXXXV af 2010. Kapitel 4 og 5, som drejer sig om 
ændringerne af Lov CIV af 2010 og Lov CLXXXV af 2010, har status som kardinallove.

II. Europa-Parlamentet og mediefrihed

International og europæisk menneskerettighedslovgivning beskytter menings-, ytrings- og 
informationsfriheden. Artikel 19 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 19 
i Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder og artikel 10 i Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention er de vigtigste referencer på dette område. EU's 
charter om grundlæggende rettigheder går et skridt videre, idet det i chartrets artikel 11, stk. 2, 
er fastsat, at "mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres", hvilket er en nyskabelse i 
forhold til tidligere menneskerettighedstraktater. Med Lissabontraktatens ikrafttræden er 
chartret blevet bindende, og forpligtelsen i EU til at respektere mediefrihed og mediernes 
pluralisme skal ses i et nyt perspektiv, navnlig sammenholdt med artikel 2 (Unionens værdier 
og principper), artikel 7 og artikel 9-12 i TEU om demokrati og borgerskab. 

Det er primært medlemsstaternes opgave at beskytte menings-, ytrings-, informations- og 
mediefriheden, da disse principper også er sikret i deres forfatninger og lovgivning. Det være 
sagt, så bør Den Europæiske Union, hvis der er alvorlig fare for eller sker en alvorlig 
krænkelse af mediefriheden og mediernes pluralisme i en medlemsstat, ikke desto mindre tage 
initiativ på grundlag af traktaterne og chartret og gribe ind for at beskytte den europæiske 
demokratiske og pluralistiske orden og borgernes rettigheder. Europa-Parlamentet har hele 
tiden støttet denne fortolkning af traktaterne og chartret, mens doktrinen beskrev denne 
tilgang som "omvendt Solange", med henblik på at beskytte de vigtigste grundlæggende 
rettigheder – og unionsborgerskabet – som nedfældet i artikel 2 i TEU på hele EU's retlige 
område mod de EU-medlemsstater, der krænker disse rettigheder på europæisk og nationalt 
plan.

Europa-Parlamentet har gentagne gange givet udtryk for bekymring over mediefriheden og 
mediernes pluralisme2, og der arbejdes for tiden på betænkningen om "EU-charter: Standarder 
for mediefrihed i EU". 

                                               
1 Lov III af 1952 om civilretspleje, Lov XIX af 1998 om strafferetspleje og Lov CXL af 2004 om de generelle 
procedure- og tjenesteregler for offentlige administrative myndigheder. 
2 Beslutning af hhv. 20. november 2002 om mediekoncentration, EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 205, af 4. september 
2003 om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU, EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 412, af 4. september 
2003 om fjernsyn uden grænser, EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 453, af 6. september 2005 om anvendelsen af artikel 
4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser", som ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden 2001-2002, 
EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 117, af 22. april 2004 om risikoen for krænkelse af ytrings- og informationsfriheden 
(artikel 11, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder) i EU og navnlig i Italien (Boogerd Quaaks 
betænkning), EUT 104 E af 30.4.2004, s. 1026, af 28. september 2008 om mediekoncentration og -pluralisme i 
Den Europæiske Union, EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 75 og af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn, 
P7_TA(2011)0094.
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III. Oversigt over vurderinger af den ungarske medielovgivning

På såvel nationalt som international plan er der blevet gjort opmærksom på de problematiske 
bestemmelser i medielovgivningen fra mange aktørers side, herunder Europa-Kommissionen, 
Europa-Parlamentet, OSCE-repræsentanten for frie medier, Europarådet, FN' særlige 
rapportør for fremme af retten til menings- og ytringsfrihed, videnskabelige institutioner, 
regionale og internationale mediefaglige organisationer (European Newspaper Publisher's 
Association, World Association of Newspapers and News Publishers, International Press 
Institute, South and East Europe Media organisation, European Federation of Journalists, 
European Alliance of News Agencies, Reporters without Borders), civile organisationer 
såsom Amnesty International og Freedom House1 samt medierne selv.

Kritikken drejede sig hovedsageligt om vedtagelsen af lovgivning under den parlamentariske 
procedure for enkeltmedlemmers fremsættelse af lovforslag, som ikke kræver høring af 
oppositionspartier og civilsamfundet, medietilsynets meget hierakiske struktur, de 
ledelsesmæssige beføjelser hos formanden for tilsynsmyndigheden, manglen på bestemmelser 
til sikring af myndighedens uafhængighed, myndighedens omfattende magt for så vidt angår 
tilsyn og sanktioner, de betydelige følger af visse bestemmelser for programindholdet, 
manglen på mediespecifik regulering, manglen på gennemsigtighed i proceduren for 
afgivning af bud på licenser, normer, som er vage og derfor kan bidrage til tilfældig 
anvendelse og håndhævelse. 

Europa-Kommissionen var af den opfattelse, at den nye lovgivning gav anledning til 
bekymring for så vidt angår respekten for de grundlæggende mediefriheder som nedfældet i 
europæiske traktater og i EU-chartret og for så vidt angår dens forenelighed med direktivet 
om audiovisuelle medietjenester2. De problematiske bestemmelser drejede sig om 
uforholdsmæssig anvendelse af regler om afbalanceret information, udstedelse af bøder til 
radio- og tv-stationer, som var etableret og godkendt på lovlig vis i andre medlemsstater, 
regler for registrering og godkendelse af medietjenesteleverandører og regler mod at krænke 
enkeltpersoner, mindretal eller flertal.

I sin beslutning af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn3 erklærede Europa-Parlamentet, 
"at den ungarske medielov (...) snarest bør sættes ud af kraft og omarbejdes på grundlag af 
Kommissionens, OSCE's og Europarådets bemærkninger og forslag (...)". Det opfordrede de 
ungarske myndigheder til at genindføre uafhængighed i medietilsynet og til at bringe statens 
indgriben i ytringsfriheden og "afbalanceret mediedækning" til ophør, og det opfordrede 
                                               
1I sin 2010-rapport om Ungarn erklærede Freedom House, at "Ungarn gik fra "frit" ned til "delvist frit", hvilket 
afspejlede den generelle nedgang i det ungarske mediemiljø på grund af oprettelsen af det nye Nationale Agentur 
for Databeskyttelse", og endvidere, at der var "beviser for en politisk motiveret licensudstedelsesprocedure, der 
resulterede i, at den regeringsfjendtlige radiostation Klubrádió mistede frekvenser, øget rapportering om censur 
og selvcensur, navnlig på public service-kanalerne, og en forringelse af de økonomiske vilkår for uafhængig 
medieiværksætteri. (...) Ungarn har fordelen af at have en bred vifte af trykte medier og tv- og radiomedier, hvor 
private nyhedsmedier tydeligt identificerer sig med den ene eller den anden side af det politiske spektrum. 
Ungarns forfatning beskytter ytrings- og pressefriheden, men den seneste lovgivning i en række af 
kontroversielle lovgivningstiltag for medieområdet, som blev vedtaget i 2010, trådte i kraft den 1. januar 2011 
under vedvarende protester fra journalister og pres fra internationale vogtere af mediefriheden". Rapporten kan 
ses på http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary .
2 EUT L 95 af 15.4. 2010, s. 1.
3 P7_TA-PROV(2011), især punkt 1, 2, 4, 5 og 7. Den er tilgængelig på: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0094+0+DOC+XML+V0//DA
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Kommissionen til "fortsat nøje at overvåge og evaluere, om den ændrede ungarske medielov 
overholder EU-lovgivningen og særlig chartret om grundlæggende rettigheder".

I en udtalelse af 25. februar 2011 om Ungarns medielovgivning i lyset af Europarådets 
standarder for mediefrihed1 analyserede Europarådets menneskerettighedskommissær 
medielovene og fremsatte forslag til ændringer. 

Mediefriheden blev der konstateret følgende krænkelser af: regler for, hvilken information og 
hvilken dækning, der skal komme fra alle medieindholdsleverandører (artikel 13 i presse- og 
medieloven af 2010), pålæggelse af sanktioner på medierne (artikel 187 i massemedieloven af 
2010), begrænsning af pressefriheden på forhånd i form af registreringskrav (artikel 45 og 46 
i massemedieloven af 2010), undtagelser fra beskyttelsen af journalistiske kilder (artikel 6 og 
4 i presse- og medieloven af 2010). 

Med hensyn til mediernes uafhængighed og pluralisme blev der i udtalelsen beskrevet 
følgende problemer: svækkede forfatningsmæssige garantier for pluralisme (artikel 61 i 
Ungarns forfatning som ændret i 2010), manglende uafhængighed hos medietilsynsorganerne 
(artikel 14, stk. 2, i den ændrede lov C af 2003 om elektronisk kommunikation, artikel 124 og 
125 i massemedieloven af 2010), manglende sikring af uafhængighed for public service-
radio- og tv-virksomhed (artikel 102 i massemedieloven af 2010), fravær af effektive 
nationale retsmidler for medieaktører, som er underlagt afgørelser truffet af Medierådet 
(artikel 163, 164, 165 og 166 i massemedieloven af 2010). 

Til disse punkter modtog kommissær Hammarberg i juni 2011 kommentarer fra de ungarske 
myndigheder2, hvis formål var at give yderligere oplysninger, afklare eventuelle 
misforståelser og bekræfte de ungarske myndigheders fortolkning af de omhandlede 
bestemmelser.

Anbefalingerne fra OSCE's juridiske analyse, som blev fremsendt til den ungarske regering 
den 28. februar 2011, bestod bl.a. i3: fjernelse fra lovene af de lovmæssige krav om 
afbalanceret dækning og af andre forskrifter for indholdet, sikring af redaktionel 
uafhængighed, sikring af, at der gælder forskellige regler for forskellige former for medier –
trykte medier, radio og tv og online medier – præcisering af de vage formuleringer i 
lovgivningen, fjernelse af registreringskravene, som blev anset for alt for vidtgående, sikring 
af, at tilsynsorganet er uafhængigt og kompetent, sikring af objektivitet og pluralisme i 
proceduren til udnævnelse af organer, der styrer mediesektoren, undladelse af at anbringe 
trykte medier under tilsynsorganets jurisdiktion og effektiv tilskyndelse til selvregulering.

Efter forhandlingerne med Europa-Kommissionen ændrede det ungarske parlament i marts 
2011 lovgivningen på følgende punkter: forpligtelsen til afbalanceret dækning, princippet om 
oprindelsesland, registreringskravene til trykte presseprodukter og begrænsningerne med 
hensyn til krænkende indhold. 

I april 2011 udgav FN's særlige rapportør for fremme og beskyttelse af retten til menings- og 

                                               
1 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
2 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=
FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
3 http://www.osce.org/fom/75990
Se endvidere analysen og vurderingen fra september 2010 på http://www.osce.org/fom/71218
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ytringsfrihed en analyse1, som var i tråd med de synspunkter, som de uafhængige eksperter fra 
Europarådet og OSCE havde givet udtryk for. I analysen glædede man sig over ændringerne 
vedtaget i marts 2011, men gjorde dog samtidig opmærksom på de resterende bekymringer 
vedrørende: regulering af medieindholdet, utilstrækkelige garantier til sikring af 
Mediemyndighedens uafhængighed og upartiskhed, uforholdsmæssigt store bøder og 
administrative sanktioner af anden art, anvendelse af medielovgivningen på alle typer medier, 
herunder pressen og internettet, registreringskrav og manglen på tilstrækkelig beskyttelse af 
journalistiske kilder. 

En sammenlignende undersøgelse foretaget af Center for Media and Communication Studies 
ved Central European University (CEU) om foreneligheden af Ungarns medielove med 
europæiske praksisser og standarder har konkluderet, at den nuværende medielovgivning er 
uforenelig med de europæiske praksisser og standarder, og har i den forbindelse bemærket, at 
den ungarske mediemyndighed har magt i en koncentration, som er enestående i Europa2. 
Undersøgelsen blev præsenteret på det andet møde i den uafhængige gruppe på højt plan om 
mediefrihed og mediernes pluralisme. 

IV. Resterende punkter, der giver anledning til bekymring 

Nogle af de ovennævnte emner bør man beskæftige sig yderligere med på trods af, at lovene 
blev ændret i 2011 efter forhandlinger med Europa-Kommissionen og i maj 2012 i tilknytning 
til afgørelsen fra den ungarske forfatningsdomstol i december 2011. 

Efter vedtagelsen af ændringerne i 2012 udtalte OSCE-repræsentanten for frie medier, at der 
var blevet fremsat og vedtaget en række ændringsforslag med kort varsel og uden høring af 
aktører, og at der ikke var sket nogen forbedring af grundlæggende elementer i lovgivningen, 
herunder især udnævnelsen af formanden for og medlemmerne af Mediemyndigheden og 
Medierådet, deres magt over indholdet i radio- og tv-medier, pålæggelse af store bøder og 
manglen på garantier for offentlige radio- og tv-stationers finansielle og redaktionelle 
uafhængighed. 

Med skrivelse af 15. juni 2012 gav Laszlo Kover, formand for det ungarske parlament, OSCE 
detaljerede oplysninger om de lovgivningsmæssige ændringer og oplyste, at medieloven 
sammen med de ændringer, som var blevet vedtaget af parlamentet, vil sikre fuld menings- og 
pressefrihed. 

Bekymringer svarende til dem, som OSCE havde givet udtryk for, kom frem i en analyse fra 
maj 2012 foretaget af Europarådets eksperter, som vurderede medielovenes (som foreslået 
ændret i maj 2012) forenelighed med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Den 
Europæiske Konvention om Grænseoverskridende Fjernsyn og Europarådets anbefalinger og 
andre standardsættende tekster inden for medier og ytringsfrihed3. I ekspertanalysen 
anbefales, at bestemmelserne om registrering og gennemsigtighed, regulering af indhold, 

                                               
1 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E
2 https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Undersøgelsen indeholder ekspertanalyser af de 56 medielove fra 20 europæiske lande, 
herunder EU-medlemsstater, som blev citeret af den ungarske regering som havende dannet præcedens for dens 
nye medielovgivning.
3 Et overblik kan fås ved at se side 7-10 i ekspertanalysen: "Expertise by Council of Europe experts on 
Hungarian media legislation: ACT CIV of 2010 on the freedom of the press and the fundamental rules on media 
content and ACT CLXXXV of 2010 on media services and mass media, 11 May 2012".
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forpligtelser med hensyn til nyhedsdækning, kildebeskyttelse, public service-medier og 
tilsynsorganer bør underkastes en gennemgribende revision og præcisering og i nogle tilfælde 
bør slettes fuldstændigt.

Registreringskrav, der gælder for alle former for medier, kunne resultere i indskrænkninger i 
pressefriheden. 

For så vidt angår artikel 41-46 i Lov CLXXXV om registreringsprocedurer for medietjenester 
anbefalede Europarådet, at "Lov CLXXXV (...) bør foretage en klar adskillelse af de generelle 
regler, som gælder for alle former for medier (herunder trykte medier) og håndhæves af de 
almindelige domstole, fra de specifikke regler, som kun gælder for audiovisuelle 
medietjenester og hovedsageligt håndhæves af et specialiseret administrativt tilsynsorgan". I 
Europarådets anbefaling hed det endvidere, at "der ikke bør kræves registrering af trykte og 
online pressetjenester hos en administrativ mediemyndighed, men at der bør gælde krav som 
til almindelig virksomhedsregistrering" og "at det at kræve registrering er i strid med 
principperne om forholdsmæssighed som klart fastslået i Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis1. 

Bestemmelser om krav til indhold og krav om afbalanceret dækning2 kunne føre til tilfældig 
fortolkning og begrænse den frie formidling af information og meninger via medierne. 

I Europarådets analyse mindes der om, at "Menneskerettighedskonventionens artikel 10 og 
Menneskerettighedsdomstolens dertil knyttede retspraksis er klare med hensyn til, at 
offentlige myndigheder skal afholde sig fra ubehørig indblanding i medieindhold. Den 
beskyttelse, som artikel 10 giver af ytrings- og informationsfriheden, kræver, at enhver 
indskrænkning er foreskrevet ved lov og er nødvendig i et demokratisk samfund. 
Lovbestemmelser må hverken være vage eller for brede, og de skal fortolkes snævert, altid i 
tilknytning til de mål, principper og rettigheder, som i sidste ende berettiger til at indføre 
sådanne grænser".

I ekspertanalysen understreges, at der blev stillet ændringsforslag til Lov CIV i 2012 i 
overensstemmelse med forfatningsdomstolens afgørelse, der fastslog, at visse krav til indhold 
ikke bør gælde for trykte og online pressetjenester, men at Lov CLXXXV ikke er blevet 
ændret i denne henseende. For at gøre noget ved de bekymringsvækkende forhold vedrørende 
anvendelsesområde, uforholdsmæssig administrativ indgriben og retsusikkerhed anbefaler 
eksperterne, at "Medierådet ikke bør beholde administrative tilsynsbeføjelser (hverken med 
hensyn til indhold eller licensudstedelse) over trykte (og online) medier", og at kriterier som 
"ordentlig", "autentisk", "faktuel", "objektiv" og "afbalanceret" bør udgå af både Lov CIV og 
Lov CLXXXV og erstattes af klarere og enklere krav (f.eks. nøjagtighed og balance) i tråd 

                                               
1 Se afsnittet om registrering og gennemsigtighed i Europarådets ekspertanalyse, s. 12-15.
2 For eksempel bestemmes i artikel 10 i Lov CIV, at alle personer har ret til "at blive ordentligt informeret om 
offentlige forhold (...)", og at mediesystemet skal levere "autentisk, hurtig og præcis information om disse 
forhold og begivenheder". Ifølge artikel 13 skal lineære medietjenester, som leverer information, give en 
"forskelligartet, omfattende, faktuel, opdateret, objektiv og afbalanceret dækning" af emner af interesse for 
almenheden. Artikel 16 i Lov CIV fastslår, at medieindhold "ikke må krænke den konstitutionelle orden". I 
artikel 17 i Lov CIV forbydes det at udelukke nationer, samfund, nationale, etniske, sproglige og andre mindretal 
eller et hvilket som helst flertal samt en hvilken som helst kirke eller religiøs gruppe. Artikel 19 i Lov CIV 
regulerer generelt skadeligt indhold. Artikel 20 i Lov CIV om kommerciel kommunikation indeholder et forbud 
mod at krænke religiøse eller ideologiske overbevisninger. Artikel 28, stk. 1, litra a), i Lov CLXXXV forbyder 
sponsorering af nyheder og politiske programmer.
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med europæiske standarder og lovgivningen i andre stater, der er medlem af Europarådet. 
Derudover skal loven give dem, der fortolker den, en definition af sådanne mandater for at 
udelukke eventuelle skønsmarginer, som ville være uforenelige med europæisk ret"1. 

Medieindholdsleverandørernes forpligtelse til at levere passende eller ordentlig 
nyhedsdækning er forbundet med formelle klageprocedurer, idet artikel 181 i Lov CLXXXV 
tillægger den administrative medietilsynsmyndighed beføjelse til at behandle henvendelser 
vedrørende mulige overtrædelser ved hjælp af en specifik administrativ procedure. 

For at undgå negativ indvirkning på mediefriheden er det nødvendigt, at forvaltningen af 
tilsynssystemet sker på en måde, så den garanterer ansvarliggørelse og uafhængighed af 
politisk indblanding. Der anbefales yderligere ændringer til den ungarske regering i sagen om 
udnævnelse af tilsynsførende. Tilsynsmyndigheder bør også være gennemsigtige og kunne
holdes ansvarlige og blive finansieret ved hjælp af en ordning, som gør det muligt for dem at 
udføre deres funktioner til fulde og uafhængigt.

Artikel 109 ff. i Lov CLXXXV indeholder detaljerede bestemmelser for 
medietilsynsmyndigheden. Den Nationale Medie- og Telekommunikationsmyndighed 
(NMTM) er en samlende myndighed med ansvar for at administrere både 
telekommunikations- og mediesegmentet. Den udgøres af en række organer, hvoraf nogle har 
selvstændig kompetence - formanden for myndigheden, Medierådet og medie- og 
telekommunikationskommissæren. Opgaver vedrørende medietilsyn udføres af Medierådet (i 
princippet med myndighedens formand i forsædet) som et kollektivt organ med relativ 
selvstændighed inden for myndighedens organisation. Myndighedens formand og Medierådet 
er blevet tillagt brede tilsynsbeføjelser over alle kommunikationsmarkeder, herunder 
audiovisuelle lineære og on demand medier, public service-medier, den trykte presse og 
online pressen og den elektroniske kommunikationssektor. Tilsynsmyndigheden er tillagt 
beføjelse til at vedtage normative retsakter vedrørende udbud, licensudstedelse, 
frekvenstildeling, frekvensforvaltning, overvågning, kontrol, undersøgelser og udstedelse af 
sanktioner.

De nuværende udnævnelsesprocedurer2 bør ændres for på effektiv vis at sikre deres 
uafhængighed mod enhver indblanding, således at der ikke kan modtages nogen instruktioner, 
og afskedigelser ikke bliver anvendt som et politisk pressionsmiddel. 

Tre forskellige offentlige radio- og tv-stationer er blevet grupperet under "Media Service 
Support and Asset Management Fund" (støttefunktion for medietjenester og 
formueforvaltningsfond), som er oprettet i medfør af artikel 136 i Lov CLXXXV, og som er 
ansvarlig for at administrere offentlige radio- og tv-stationers aktiver og koordinere 
programproduktionen. Sammensætningen af fondens bestyrelse og det, at medarbejdere til 
højere stillinger udvælges af formanden for Medierådet, vækker bekymring, eftersom det er til 
skade for pluralisme og uafhængighed. 

Artikel 101, stk. 4, i Lov CLXXXV giver Det Ungarske Nyhedsagentur eneret til at producere 
nye programmer til leverandører af offentlige medietjenester, og samtidig forventes alle større 
                                               
1 Se anbefalingen s. 17.
2 Myndighedens formand kan vælges til formand for Medierådet også. Myndighedens formand udnævnes direkte 
af premierministeren for en periode på ni år og kan genvælges derefter. Denne formand har ret til at udnævne to 
næstformænd på ubestemt tid. Denne udnævnelse sker direkte uden nogen forudgående udvælgelsesprocedure 
og uden offentligt udbud. 
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private radio- og tv-stationer at have deres egen nyhedstjeneste. Europarådets analyse viser, at 
offentlige radio- og tv-stationers pligt til at benytte det nationale nyhedsagentur er urimelig og 
udgør en uretfærdig begrænsning i nyhedsformidlingens pluralisme, og at den bør fjernes.

Reglerne for strukturen i, ledelsen af og det redaktionelle tilsyn med Ungarns offentlige radio-
og tv-stationer og deres finansieringsmekanismer kan også påvirke pluralisme og indhold 
betydeligt.

De tre offentlige radio- og tv-stationer og Det Ungarske Nyhedsagentur ejes af Public 
Service-Instituttet, som ledes af en enkelt bestyrelse. Tre af medlemmerne af bestyrelsen 
udnævnes af det eller de regeringsindehavende parti eller partier i parlamentet, og de tre andre 
udnævnes af oppositionspartierne. Kandidaterne vælges med to tredjedeles flertal af 
nuværende parlamentsmedlemmer.

Medierådet udnævner formanden for bestyrelsen og yderligere et medlem for en periode på ni 
år, og de medlemmer, som partierne i parlamentet har udnævnt, har ligeledes en 
mandatperiode på ni år (artikel 86 i Lov CLXXXV af 2010). 

Public Service-Instituttets bestyrelse har det overordnede ansvar for de offentlige medier og 
spiller en betydelig rolle ved udnævnelse og afskedigelse af lederne af hver af de offentlige 
medieleverandører. Den udnævner formanden for og de fleste af medlemmerne af den fælles 
Overvågningskomité for public service radio- og tv-stationerne, som overvåger, hvordan 
radio- og tv-stationerne ledes. Public Service-Instituttets bestyrelse vurderer opfyldelse af 
public service-opgaven. I Europarådets analyse understreges, at det bør bestemmes 
udtrykkeligt, at hverken denne bestyrelse eller overvågningskomitéen kan have en rolle at 
spille i forbindelse med fastlæggelse af programmer, og at de heller ikke må øve nogen som 
helst redaktionel indflydelse. 

Det eksisterende system for udnævnelser til medietilsynsorganerne (Medierådet, Public 
Service-Instituttets bestyrelse og Overvågningskomitéen) bør derfor revideres for at sikre 
politisk neutralitet. I den sammenhæng er det ikke tilstrækkeligt at lade udnævnelserne være 
afhængige af et bestemt flertal, fordi udnævnelsesreglerne er af afgørende betydning for den 
værdi, som består i, at sammensætningen er mangfoldig, inkluderende og pluralistisk –
kulturelt, politisk og på anden vis. Dette respekteres ikke, når afstemningsreglen ikke er
befordrende for en sådan pluralistisk, mangfoldig og inkluderende repræsentation i rådet. 

Med henblik på at sikre redaktionel uafhængighed og institutionel selvstændighed hos 
offentlige medietjenesteleverandører anbefaler Europarådet, at "mediemyndigheden ikke bør 
have beføjelser til at træffe beslutninger vedrørende processen til udarbejdelse og 
godkendelse af adfærdskodeksen for public service og fastlæggelsen af anvendelsesområdet 
for offentlige medietjenester1.

Det anbefales, at hele finansieringssystemet for Public Service-Instituttet ændres for at sikre 
gennemsigtighed i public service radio- og tv-stationers finansiering og udgifter, og at de 
ledes i overensstemmelse med princippet om finansiel selvstændighed.

Andre anbefalinger drejer sig om medie- og kommunikationskommissæren som institution 

                                               
1 Se artikel 95, 98 og 136 i Lov CLXXXV for så vidt angår regulering af mediemyndighedens beføjelser i 
forhold til Public Service-Instituttet. 
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(artikel 139 ff. i Lov CLXXXV), som om muligt bør erstattes af en lovhjemlet ombudsmand 
med fuldt appellerbare beføjelser til at behandle forbrugerklager over elektroniske 
kommunikationstjenester.

Man bør fjerne den undtagelse fra den generelle regel om konkurrencebaserede udbud i 
forbindelse med visse lineære tjenester, som er nedfældet i artikel 48, stk. 4, i Lov CLXXXV, 
og ifølge hvilken mediemyndigheden i en periode på op til tre år har ret til, uden en 
udbudsprocedure, at give en forretningsenhed tilladelse til at yde medietjenester med henblik 
på at udføre offentlige funktioner.

For at garantere reel konkurrence og retfærdighed såvel som for at beskytte ansøgernes 
rettigheder anbefales det for så vidt angår bestemmelsen om udbudsbekendtgørelsen, som bør 
offentliggøres af mediemyndigheden, at den giver ansøgerne mulighed for at lade 
udbudsbekendtgørelsen blive underkastet en juridisk prøvelse, før den anvendes som grundlag 
for evalueringen. Fristen på 15 dage til at anmode om at få mediemyndighedens beslutning 
om resultaterne af en udbudsprocedure prøvet juridisk bør forlænges. Artikel 163, stk. 3, bør 
ændres med henblik på at indføre mulighed for midlertidigt at få ophævet administrative 
bestemmelser og sanktioner i tilfælde af klager over Medierådets beslutninger.

Bestemmelserne om Mediemyndighedens og Medierådets beføjelser til at pålægge alle 
medier, herunder den trykte presse og online pressen, sanktioner for en hvilken som helst 
overtrædelse af medielovgivningen (artikel 185 ff. i Lov CLXXXV) ansås for at kunne have 
negativ indflydelse på sårbare dele af pressen, som kunne lukke, og en lammende virkning på 
mediernes uafhængighed. Europarådets eksperter anbefaler ændring af disse artikler for at 
garantere forholdsmæssighed mellem graden af overtrædelsen og graden af sanktionen og 
fjernelse af afsnit, hvori der refereres til de maksimale sanktioner, som kan pålægges 
leverandører af trykte og online tjenester.

Andre anbefalinger drejer sig om, at Medierådet ikke bør blande sig i selvregulerende 
organers virksomhed, og om behovet for i loven at styrke tilskyndelse til selvregulering. 
Artikel 66 i Lov CLXXXV bør ændres for at indføre gennemsigtig regulering af 
samfundsmedietjenester, baseret på krav som følge af almenhedens interesser. Med hensyn til 
de lovhjemlede forpligtelser, som man har pålagt trykte medier, og som er i strid med 
international bedste praksis, hvor pressen tilskyndes til at regulere sig selv, bør 
bestemmelserne vedrørende retten til at anmode om berigtigelser i pressen, jf. artikel 12 i Lov 
CIV, ændres således, at selvregulerende enheder har mulighed for at sætte deres egne 
standarder. Denne ret bør begrænses til indhold, som er materielt misvisende eller uretfærdigt.


