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I. Sissejuhatus

Ungari meediat reguleeriv õigusraamistik on viimase kahe aasta jooksul oluliselt muutunud. 
Ungari Vabariigi põhiseadust muudeti 2010. aastal1 ja uus põhiseadus, mis sisaldab 
meediaseadusega seotud uusi õigusnorme2 jõustus 2012. aastal. Mitu meediat reguleerivat 
seadust jõustusid 2011. aastal ja neid muudeti samal aastal ja 2012. aastal.

Paljud meediat reguleerivate seaduste sätted sattusid rahvusvahelise ja riikliku kriitika alla ja 
neid peeti problemaatiliseks, arvestades ELi aluslepinguid ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartat 
(edaspidi „harta”), rahvusvahelisi ja Euroopa juriidilisi dokumente ja mittesiduvaid tekste, 
mis kaitsevad õigust arvamus-, sõna- ja teabevabadusele, ja Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjaomaseid kohtulahendeid.

Käesolev töödokument annab ülevaate konkreetsetest muret valmistavatest sätetest, mida 
vahepeal muudeti või mida võiks selgemaks muuta ja läbi vaadata, selleks kõrvaldada 
allesjäänud puudused.

Arvesse on võetud mitmeid hinnanguid, mis valmisid Ungari valitsuse ja järgmiste 
institutsioonide vahelise suhtluse raames: Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu inimõiguste 
volinik, Euroopa Nõukogu peasekretär, OSCE meediavabaduse esindaja ja ÜRO arvamus- ja 
sõnavabaduse edendamise eriraportöör, samuti on arvestatud Euroopa Nõukogu ekspertide 
11. mai 2012. aasta analüüsi Ungari meediaseaduste kohta3, Veneetsia komisjoni 17.–
18. juunil 2011 vastu võetud arvamust Ungari uue põhiseaduse kohta4 ning Ungari valitsuse 
vastavat seisukohta5, mis edastati 6. juulil 2011.

Põhiseaduses sätestatuna pole ajakirjandusvabadus sõnastatud kui üksikisiku õigus, vaid kui 
riigi kohustus6; ajakirjandusvabaduse üksikasjalike eeskirjade ja nende järelevalve 

                                               
1 Parlament muutis endist Ungari põhiseadust 2010. aasta seadusega nr CLXIII, muudatus jõustus 2. jaanuaril 
2011. Seaduse artikli 7/A lõikes 2 oli sätestatud, et „Õigusaktid hõlmavad [---] määrusi Riikliku Meedia ja 
Telekommunikatsiooni Asutuse kohta”. Endise põhiseaduse muudatusega viidi põhiseadusesse samuti sisse 
VIII/B peatüki artikkel 40/D Riikliku Meedia ja Telekommunikatsiooni Asutuse kohta.
2 Artikli T lõikes 2 on sätestatud, et „seaduslikkus hõlmab [---] autonoomse reguleeriva asutuse juhi määrusi.” 
Artikli 9 lõikes 3 on sätestatud, et „üksikasjalikud ajakirjandusvabaduse eeskirjad ning ajakirjandusteenuseid, 
ajakirjandusväljaandeid ja infokommunikatsiooniturgu jälgiva asutuse põhikirja sätestab kardinaalne seadus.” 
Artikli 9 lõikes 3 on sätestatud, et „Vabariigi president nimetab ametisse [---] autonoomsete reguleerivate 
asutuste juhid.” Artikli 6 lõigetes 1 ja 2 on sätestatud avalikku huvi pakkuvatele juurdepääsu ja nende levitamise 
põhiseaduslik erikaitse. 
Artikliga 23 reguleeritakse autonoomseid reguleerivaid asutusi: „Parlament võib kardinaalse seadusega luua 
autonoomseid reguleerivaid asutusi teatud ülesannete täitmiseks ja täidesaatva haru teatud pädevuse 
rakendamiseks.” Siiski pole parlament veel vastu võtnud ühtegi uut kardinaalset seadust meediaseaduse või 
autonoomse reguleeriva asutuse kohta. (Meediaseadused jõustusid 31. detsembril 2010, enne põhiseaduse 
jõustumist 1. jaanuaril 2012.) 
3 „Euroopa Nõukogu ekspertide analüüs Ungari meediaseaduste kohta: 2010. aasta seadus nr CIV 
ajakirjandusvabaduse ja meedia sisu fundamentaalsete eeskirjade kohta ja 2010. aasta seadus nr CLXXXV 
meediateenuste ja massimeediakohta, 11. mai 2012”.
4 Arvamus nr 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
6 Põhiseaduse IX artikkel. „1) Igaühel on õigus avaldada oma arvamust. 2) Ungari tunnustab ja kaitseb 
ajakirjanduse vabadust ja mitmekesisust ning kindlustab demokraatliku avaliku arvamuse kujundamiseks 
vajaliku informatsiooni vaba levitamise tingimused. 3) Üksikasjalikud ajakirjandusvabaduse eeskirjad ning 
ajakirjandusteenuseid, ajakirjandusväljaandeid ja infokommunikatsiooniturgu jälgiva asutuse põhikirja sätestab 
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sätestamine on sõneselgelt jäetud kardinaalse seaduse reguleerimisalasse (mille 
vastuvõtmiseks on vajalik kahekolmandikuline häälteenamus), pakkumata välja mis tahes 
suuniseid sellise seaduse eesmärkide, sisu ja piirangute kohta1. Veneetsia komisjon soovitas 
selgitada, et konstitutsioonilised tagatised hõlmavad üksikisiku õigusi2.

10. augusti 2010. aasta seadusega nr LXXXII, teatud meediat ja kommunikatsiooni 
reguleerivate seaduste muutmise kohta, muudeti mitut meediat ja kommunikatsiooni 
reguleerivat seadust3. Kõnealuse seadusega korraldati ümber reguleeriva süsteemi 
institutsiooniline ülesehitus ja muu hulgas loodi uued kesksed meediat reguleerivad asutused: 
riiklik meedia- ja telekommunikatsiooniamet (NMHH) ja meedianõukogu.

9. novembri 2010. aasta seaduses nr CIV ajakirjandusvabaduse ja meediasisu põhieeskirjade 
kohta (edaspidi „meediakonstitutsioon”) on sätestatud peamised meedia sisu käsitlevad 
eeskirjad, samas kui 31. detsembri 2010. aasta seaduses nr CLXXXV meediateenuste ja 
massimeedia kohta, millega asendati 1996. aasta raadio- ja televisiooniseadus, on sätestatud 
uued sisu käsitlevad õigusnormid kõigile meediavormidele, uute meediat reguleerivate 
asutuste volitused ja sanktsioonid ning trahvid uute õigusaktide rikkumise eest. Mõlemad 
seadused jõustusid 1. jaanuaril 2011 ja neid muudeti 2011. aasta märtsis4 pärast läbirääkimisi 
Euroopa Komisjoniga.

Oma otsuses nr 165/2011 hindas Ungari Konstitutsioonikohus „nende menetlusnormide 
põhiseaduslikkust, mille alusel seadus vastu võeti, samuti tükiajakirjanduse ametliku 
järelevalve, trüki- ja internetiajakirjandustoodete registreerimise kohustuse, teabeallikate 
kaitse, andmete esitamise kohustuse ning meedia- ja kommunikatsioonivoliniku 
põhiseadusele vastavust5.”

Kohus kuulutas mõned 2010. aasta seaduse nr CIV sätted põhiseadusega vastuolus olevaks ja 
palus Ungari parlamendil muuta seadust 31. maiks 2012. Kõnealused sätted hõlmasid 
tükiajakirjanduse sisu reguleerimist, meediaasutuse võimu tüki- ja internetimeedia üle, 
ajakirjanike teabeallikate kaitset, meedia- ja kommunikatsioonivoliniku ametikohta ja 
meediaasutuse volitust nõuda välja seadusega kaitstud teavet.

                                                                                                                                                  
kardinaalne seadus.” 
1 Vt Ungari valitsuse seisukohta, lk 6: „Konstitutsioonis – selle IX artiklis – deklareeritakse, et igaühel on õigus 
avaldada arvamust. Selline väljendusvabaduse sõnastus on täielikult kooskõlas Euroopa inimõiguste 
konventsiooni vastava artikliga (X artikkel). Samal ajal kohustatakse riiki IX artikliga tunnustama ja kaitsma 
ajakirjanduse vabadust ja mitmekesisust ning kindlustama demokraatliku avaliku arvamuse kujundamiseks 
vajaliku informatsiooni vaba levitamise tingimused [---]. Ka Euroopa inimõiguste konventsioonis ei ole selgelt 
sõnastatud üksikisiku ajakirjandusvabadust – selle õiguse peab tuletama eraisiku õigusest väljendusvabadusele.”
2 Vt Veneetsia komisjoni arvamust, lõige 74.
3 2003. aasta seadus nr C elektroonilise side kohta, 1996. aasta seadus nr I raadio- ja teleringhäälingu kohta ja 
1996. aasta seadus nr CXXVII riikliku uudisteagentuuri kohta.
4 2011. aasta seadus nr XIX 2010. aasta seaduse nr CIV ja 2010. aasta seaduse nr CLXXXV muutmise kohta. 
Neile muudatustele järgnes 19. juulil 2011. aastal 2011. aasta seadus nr CVII mõnede elektroonilist sidet 
käsitlevate seaduste muutmise kohta, peamiselt hõlmas see 31. detsembri 2010. aasta meediaseadust, 2003. aasta 
elektroonilise side seadust ja 2007. aasta seadust nr 74, mis käsitles programmide edastamise ja digitaliseerimise 
eeskirju.
5 Ungari Konstitutsioonikohtu otsus nr 165/2011 (XII. 20.) AB meediaseaduste kohta võeti vastu vastavalt 
1949. aasta seadusele nr XX Ungari Vabariigi põhiseaduse kohta, milles on reguleeritud konstitutsioonikohtu 
pädevus eraisikute ja organisatsioonide petitsioonide läbivaatamiseks. Kättesaadav aadressil 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
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Konstitutsioonikohtu otsuse tagajärjel muudeti 2010. aasta seadust nr CIV, 2010. aasta 
seadust nr CLXXXV ja paljusid nendega seotud seadusi 2012. aasta seadusega nr LXVI. 
Seadusega muudeti asjaomaseid sätteid teabeallikate kaitse kohta, mis annavad teavet 
meediasisu pakkujatele1. Samuti kaotati muudatusega mitu eelnevalt tüki- ja internetimeediale 
seatud kohustust, kehtestati üksikasjalikud eeskirjad ajakirjanduse teabeallikate kaitse kohta ja 
reguleeriti uuesti juurdepääsu andmetele meediaasutuse menetluste käigus. 

Samuti muudeti ja vähendati kõnealuse seadusega meedia- ja telekommunikatsioonivoliniku 
pädevust, mis seni oli tuginenud 2010. aasta seadusele nr CLXXXV. 4. ja 5. peatükk millega 
muudetakse 2010. aasta seadust nr CIV ja 2010. aasta seadust nr CLXXXV, kvalifitseeritakse 
kardinaalseteks seadusteks.

II. Euroopa Parlament ja meediavabadus

Rahvusvahelised ja Euroopa inimõigustealased õigusaktid kaitsevad arvamus-, sõna- ja 
teabevabadust. Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 19, kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelise pakti artikkel 19 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikkel 10 on selles valdkonnas peamisteks viideteks. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta astub sammu võrra kaugemale, sätestades oma artikli 11 lõikes 2, et 
„massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse”, mis on uuendus võrreldes 
eelnevate inimõigustealaste lepingutega. Lissaboni lepingu jõustumisega on harta muutunud 
siduvaks ning seetõttu käsitletakse meediavabaduse ja mitmekesisuse austamise kohustust 
ELis uuel viisil, eelkõige seoses ELi lepingu artiklitega 2 (ELi väärtused ja põhimõtted), 7 ja 
9–12 demokraatia ja kodakondsuse kohta. 

Arvamus-, sõna-, teabe- ja meediavabaduse kaitsmine on ennekõike liikmesriikide ülesanne, 
kuna need põhimõtted on tagatud ka nende põhiseaduste ja seadusandlusega. Olles selle välja 
öelnud, peaks Euroopa Liit haarama aluslepingute ja harta alusel initsiatiivi, kui 
meediavabadus ja -pluralism on ohus või seda rikutakse liikmesriigis, ning sekkuma, et kaitsta 
Euroopa demokraatlikku ja mitmekesistatud korda ja kodanike õigusi. Euroopa Parlament on 
seda aluslepingute ja harta tõlgendust pidevalt toetanud, samal ajal kui doktriin kirjeldab seda 
lähenemist kui „vastupidist Solange’i”, mis üritab kaitsta inimõiguste ja Euroopa 
kodakondsuse olemust, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 2, kogu ELi õigusruumis nende 
ELi liikmesriikide vastu, kes neid Euroopa ja riiklikul tasandil rikuvad.

Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud muret meediavabaduse ja -pluralismi pärast2 ja 
praegu on pooleli töö raportiga „ELi harta: ühesugused tingimused meediavabaduse 
tagamiseks kõikjal ELis”. 

                                               
1 1952. aasta seadus nr III tsiviilmenetluse korra kohta, 1998. aasta seadus nr XIX kriminaalmenetluse kohta ja 
2004. aasta seadus nr CXL avaliku halduse asutuste üldeeskirjade ja teenuste kohta. 
2 20. novembri 2002. aasta resolutsioon meedia koondumise kohta, ELT C 25 E, 29.1.2004, lk 205, 4. septembri 
2003. aasta resolutsioon põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus, ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 412, 4. 
septembri 2003. aasta resolutsioon piirideta televisiooni kohta, ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 453; 6. septembri 
2005. aasta resolutsioon direktiiviga 97/36/EÜ muudetud direktiivi 89/552/EMÜ („Piirideta televisioon”) 
artiklite 4 ja 5 kohaldamise kohta 2001. ja 2002. aastal, ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 117; 22. aprilli 2004. aasta 
resolutsioon sõna- ja teabevabaduse (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 11 lõige 2) rikkumise ohu kohta 
Euroopa Liidus ning eriti Itaalias (Boogerd Quaaki aruanne), ELT 104 E, 30.4.2004, lk 1026; 25. septembri 
2008. aasta resolutsioon meediakanalite koondumise ja meedia pluralismi kohta Euroopa Liidus, ELT C 8 E, 
14.1.2010, lk 75; 10 märtsil 2011. aasta resolutsioon Ungari meediaseaduse kohta, P7_TA(2011)0094.
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III. Ülevaade Ungari meediaseadusi käsitleva hinnangu kohta

Meediaseaduste probleemsetele sätetele juhtisid tähelepanu riikliku ja rahvusvahelise tasandi 
osapooled, näiteks Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, OSCE meediavabaduse esindaja, 
Euroopa Nõukogu, ÜRO arvamus- ja sõnavabaduse edendamise eriraportöör, samuti 
teadusasutused, piirkondlikud ja rahvusvahelised meediavaldkonna kutseorganisatsioonid 
(Euroopa Ajaleheväljaandjate Liit, Ajalehtede ja Uudisteagentuuride Ülemaailmne 
Organisatsioon, Rahvusvaheline Ajakirjandusinstituut, Lõuna- ja Ida-Euroopa 
Meediaorganisatsioon, Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon, Euroopa Uudisteagentuuride Liit, 
Piirideta Ajakirjanikud), kodanikuühiskonna organisatsioonid, näiteks Amnesty International, 
Freedom House1 ja ka meedia ise.

Kriitikat pälvisid peamiselt parlamentaarses menetluses selliste üksikute liikmete õigusaktide 
eelnõude vastuvõtmine, milles ei nähta ette konsulteerimist opositsioonierakondade ja 
kodanikuühiskonnaga, meedia järelevalve väga hierarhiline struktuur, reguleeriva asutuse juhi 
juhtimisvolitused, asutuse sõltumatust tagavate sätete puudumine, asutuse ulatuslikud 
järelevalve- ja sanktsioneerimise alased volitused, teatud sätete märkimisväärne mõju 
programmide sisule, meedia liiki arvestava konkreetse reguleerimise puudumine, litsentside 
taotlemise menetluse läbipaistmatus, normide ebamäärasus, mis võiks kaasa tuua meelevaldse 
kohaldamise ja jõustamise.

Euroopa Komisjon oli seisukohal, et uued õigusaktid valmistasid muret seoses Euroopa 
aluslepingutes ja ELi hartas sätestatud fundamentaalsete meediavabaduste austamisega ja 
audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi2 järgimisega. Probleemsed sätted olid seotud 
tasakaalustatud teavet käsitlevate eeskirjade ebaproportsionaalse kohaldamisega, trahvide 
kohaldamisega muudes liikmesriikides seaduslikult asutatud ja litsentsitud 
ringhäälinguorganisatsioonide suhtes, meediateenuste osutajate registreerimise ja litsentsimise 
eeskirjadega ja rikkumisi sooritavate isikute, vähemuste või enamuste vastaste eeskirjadega. 

Oma 10. märtsi 2011. aasta resolutsioonis Ungari meediaseaduse kohta3 kinnitas Euroopa 
Parlament, et Ungari meediaseaduse kohaldamine tuleks „viivitamatult peatada ning vaadata 
see läbi komisjoni, OSCE ja Euroopa Nõukogu märkuste ja ettepanekute alusel”. 
Resolutsioonis kutsuti Ungari ametivõime üles taastama meediajärelevalve sõltumatus ja 
lõpetama valitsuse sekkumine sõnavabadusse ja „tasakaalustatud meediakajastusse”; samuti 
kutsuti komisjoni üles „jätkama Euroopa õigusaktide, eelkõige põhiõiguste hartaga kooskõlas 
muudetava Ungari meediaseaduse põhjalikku järelevalvet ja hindamist”.

                                               
12012. aasta raportis Ungari kohta on öeldud muu hulgas järgmist:„Ungari langes astmelt „vaba” astmele 
„osaliselt vaba”, see kajastab Ungari meediakeskkonna üldist halvenemist, mille põhjuseks on uue riikliku 
andmekaitseasutuse loomine; tõendid poliitiliselt motiveeritud litsentsimismenetluse kohta, mille tulemusena 
kadus valitsusvastane raadiojaam Klubrįdió sagedustel; rohkem teateid tsensuurist ja enesetsensuurist, eriti 
avalik-õiguslikes kanalites, ja sõltumatu meediaettevõtluse jaoks halvenenud majanduskeskkond. [---] Ungaris 
on mitmekesine trüki- ja ringhäälingumeedia, kusjuures erasektori uudisteväljaanded samastuvad selgelt 
poliitilise spektri ühe või teise osaga. Ungari põhiseadus kaitseb sõnavabadust ja ajakirjandusvabadust, kuid 1. 
jaanuaril 2011 jõustus viimane 2010. aastal vastu võetud vastuolulistest meediaseadustest, tuues kaasa 
ajakirjanike jätkuvad protestid ja rahvusvaheliste meediavabaduse eest seisvate organisatsioonide surve.” 
Kättesaadav aadressil http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary.
2 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
3 P7_TA(2011)0094, eriti lõiked 1, 2, 4, 5, 7, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//ET.
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Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik analüüsis oma 25. veebruari 2011. aasta arvamuses 
Ungari meediaseadusi Euroopa Nõukogu meediavabaduse standardite1 kontekstis ja esitas 
ettepanekud seaduste muutmiseks.

Meediavabaduse valdkonnas tuvastati järgmised rikkumised: ettekirjutused kõigi 
meediateenuste pakkujate teabe ja kajastuse kohta (2010. aasta ajakirjandus- ja meediaseaduse 
artikkel 13), sanktsioonide kehtestamine meediale (2010. aasta massimeediaseaduse 
artikkel 187), ennetavad piirangud ajakirjandusvabadusele registreerimisnõuete vormis 
(2010. aasta massimeediaseaduse artiklid 45 ja 46), erandid ajakirjanike teabeallikate kaitsele 
(2010. aasta ajakirjandus- ja meediaseaduse artiklid 6 ja 4).

Meedia sõltumatuse ja pluralismiga seoses toodi arvamuses esile järgmised probleemid: 
pluralismi nõrgendatud põhiseaduslikud garantiid (2010. aastal muudetud Ungari põhiseaduse 
artikkel 61), meediat reguleerivate asutuste vähene sõltumatus (2003. aasta elektroonilise 
kommunikatsiooni seaduse nr C muudetud redaktsiooni artikli 14 lõige 2, 2010. aasta 
massimeediaseaduse artiklid 124 ja 125), avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatuse garantiide 
puudumine (2010. aasta massimeediaseaduse artikkel 102), ajakirjandusorganisatsioonidel ja 
ajakirjanikel puudub tõhus võimalus meedianõukogu otsuseid riiklikult edasi kaevata 
(2010. aasta massimeediaseaduse artiklid 163, 164, 165 ja 166).

Nende konkreetsete teemade kohta sai volinik Hammarberg 2011. aasta juunis Ungari 
ametivõimudelt märkused2, mille eesmärk oli anda lisateavet, selgitada võimalikke vääriti 
mõistmisi ja kinnitada kõnealuste normide Ungari ametivõimudepoolset tõlgendust.

28. veebruaril 2011 Ungari valitsusele saadetud OSCE õiguslikust analüüsist tulenevad 
soovitused hõlmasid järgmist3: jätta seadustest välja neis sätestatud nõuded tasakaalustatud 
meediakajastuse kohta ja muud ettekirjutused sisu osas, tagada toimetuste sõltumatus, tagada, 
et erinevaid meedialiike, trükimeediat, ringhäälingut ja internetimeediat reguleeriksid 
erinevad eeskirjad, selgitada õigusaktides esinevaid umbmääraseid mõisteid, jätta välja 
liigseks peetud registreerimisnõuded, tagada, et reguleeriv asutus on sõltumatu ja pädev, 
tagada meediasektorit reguleerivate asutuste määramisel objektiivsus ja pluralism, hoiduda 
trükimeedia andmisest reguleeriva asutuse võimu alla ja soodustada tulemuslikult
enesereguleerimist.

Pärast läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga 2011. aasta märtsis muutis Ungari parlament 
õigusakte järgmistes punktides: tasakaalustatud meediakajastuse kohustus, päritoluriigi 
põhimõte, trükimeedia toodete registreerimisnõuded ja piirangud solvava sisu osas. 

2011. aasta aprillis esitas ÜRO arvamus- ja sõnavabaduse eriraportöör analüüsi4, mis oli 
kooskõlas Euroopa Nõukogu ja OSCE sõltumatute ekspertide esitatud arvamustega. 
Analüüsis toetati küll 2011. aasta märtsis vastu võetud muudatusettepanekuid, kuid tõsteti 
esile muid mureküsimusi seoses järgmisega: meediasisu reguleerimine, meediaasutuse 

                                               
1 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289.
2https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679.
3 http://www.osce.org/fom/75990.
Vt ka 2010. aasta septembris avaldatud analüüsi ja hinnangut aadressil http://www.osce.org/fom/71218.
4 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
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sõltumatuse ja erapooletuse tagamise ebapiisavad garantiid, liigsed trahvid ja muud 
haldussanktsioonid, meediaseaduste kohaldatavus kõigi meedialiikide suhtes, sh 
trükiajakirjandus ja internet, registreerimisnõuded ja ajakirjanduse teabeallikate piisava kaitse 
puudumine. 

Kesk-Euroopa Ülikooli meedia- ja kommunikatsiooniuuringute keskuse võrdlevas uuringus, 
mis käsitles Ungari meediaseaduste kooskõla Euroopa tavade ja normidega, järeldati, et 
praegused meediat reguleerivad õigusnormid ei ole Euroopa tavade ja normidega kooskõlas, 
märkides, et Ungari meediaasutuse kätte on koondunud kogu Euroopas unikaalsed volitused1. 
Uuringut tutvustati meediavabaduse ja -pluralismi sõltumatu kõrgetasemelise töörühma teisel 
koosolekul. 

IV. Seni lahendamata probleemid

Mõne eespool nimetatud küsimusega tuleks edasi tegeleda, vaatamata asjaolule, et seaduseid 
muudeti 2011. aastal pärast läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga ja 2012. aasta mais pärast 
konstitutsioonikohtu 2011. aasta detsembri otsust.

Pärast muudatusettepanekute vastuvõtmist 2012. aastal teatas OSCE meediavabaduse 
esindaja, et mitu muudatust kehtestati ja võeti vastu lühikese etteteatamisajaga ja 
sidusrühmadega konsulteerimata ning et õigusaktide olulisi osi ei ole parandatud, eriti mis 
hõlmab meediaasutuse ja meedianõukogu juhi ja liikmete määramist, nende volitusi 
ringhäälingu suhtes, kõrgete trahvide kehtestamist, avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide toimetuste sisulise ja rahalise sõltumatuse garantiide 
puudumist. 

15. juuni 2012. aasta kirjas esitas Ungari parlamendi spiiker Laszlo Kover OSCE-le 
üksikasjaliku teabe seadusemuudatuste kohta ja kinnitas, et koos parlamendi vastu võetud 
muudatusettepanekutega tagab meediaseadus täieliku arvamus- ja ajakirjandusvabaduse. 

Samasuguseid probleeme, mida tõi esile OSCE, tõstatasid ka Euroopa Nõukogu eksperdid 
2012. aasta mai analüüsis, milles hinnati meediaseaduste (mille muutmist kavandati 
2012. aasta mais) vastavust Euroopa inimõiguste konventsioonile, piiriülese televisiooni 
Euroopa konventsioonile, Euroopa Nõukogu soovitustele ja teistele meedia- ja 
ajakirjandusvabaduse standardeid kehtestavatele tekstidele2. Kõnealuses analüüsis 
soovitatakse põhjalikult läbi vaadata, selgemaks muuta või mõnel juhul kaotada konkreetsed 
sätted, mis käsitlevad registreerimist ja läbipaistvust, sisu reguleerimist, uudiste vahendamise 
kohustusi, teabeallikate kaitset, avalik-õiguslikku meediat ja reguleerivaid asutusi.

Registreerimisnõuete kohaldamine igat liiki meedia suhtes võib viia ajakirjandusvabaduse 
piiramiseni. 

Seoses seaduse nr CLXXXV artiklitega 41–46, mis käsitlevad meediateenuste registreerimise 
                                               
1https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Uuring sisaldab eksperthinnanguid 20 Euroopa ja ELi liikmesriigi 56 meediaseadusele, 
millele Ungari valitus viitas kui pretsedentidele oma uute meediaseaduste jaoks.
2 Täielikku ülevaadet vt „Euroopa Nõukogu ekspertide analüüs Ungari meediaseaduste kohta: 2010. aasta seadus 
nr CIV ajakirjandusvabaduse ja meedia sisu fundamentaalsete eeskirjade kohta ja 2010. aasta seadus nr 
CLXXXV meediateenuste ja massimeedia kohta, 11. mai 2012”, lk 7–10.
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menetlust, soovitatakse Euroopa Nõukogu analüüsis, et „seaduses nr CLXXXV [---] tuleks 
selgelt eraldada üldeeskirjad, mida kohaldatakse igat liiki meedia suhtes (sh trükiajakirjandus) 
ja mida jõustavad tavalised kohtud, nendest üksikasjalikest eeskirjadest, mis hõlmavad ainult 
audiovisuaalseid meediateenuseid ja mida peamiselt jõustab eraldi reguleeriv haldusasutus. [--
-] trüki- ja internetimeedia teenustelt ei tohiks nõuda registreerumist meediaasutuses, 
kohaldada tuleks tavapäraseid äriühingute registreerimisnõudeid. Registreerimine on 
vastuolus proportsionaalsuse põhimõtetega, mis on selgelt sätestatud Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtulahendites [---].”1. 

Sätted, mis käsitlevad sisule esitatavaid nõudeid ja tasakaalustatud meediakajastuse nõuet2

võivad viia meelevaldsete tõlgendusteni ja piirata teabe ja arvamuste vaba levitamist meedias. 

Euroopa Nõukogu analüüsis tuletatakse meelde, et „inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
Euroopa konventsiooni artiklis 10 ja sellega seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtulahendites on selgelt öeldud, et ametivõimud peavad hoiduma põhjendamatust 
sekkumisest meediasisusse. Artiklis 10 sätestatud sõnavabaduse ja teabevabaduse kaitse 
klauslis nõutakse, et mis tahes piirang peab olema sätestatud seaduses ning olema 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik. Õigusnormid ei tohi olla ebamäärased või liiga üldised ja 
neid tuleb tõlgendada kitsalt, alati seoses eesmärkide, põhimõtete ja õigustega, mis 
lõppkokkuvõttes põhjendavad selliste piirangute kehtestamist”.

Analüüsis rõhutatakse, et seadusele nr CIV esitati 2012. aastal muudatusettepanekud vastavalt 
konstitutsioonikohtu otsusele, milles nähti ette, et teatavaid sisu käsitlevaid nõudeid ei tuleks 
kohaldada trükiajakirjanduse ja internetimeedia suhtes, kuid seadust nr CLXXXV ei ole siiski 
sellega seoses muudetud. Seoses reguleerimisala, liigset haldussekkumist ja õiguslikku 
ebakindlust hõlmavate probleemidega soovitatakse, et „meedianõukogule ei peaks jääma 
halduslikke reguleerimisvolitusi (kas sisu või litsentsimise küsimustes) trüki- (ja interneti-) 
meedia suhtes” ja et kriteeriumid, nagu „asjakohane”, „autentne”, „faktidel põhinev”, 
„objektiivne” ja „tasakaalustatud”, tuleks seadusest nr CIV ja seadusest nr CLXXXV välja 
jätta ja asendada selgemate ja lihtsamate nõuetega (näiteks täpsus ja tasakaalustatus) 
kooskõlas Euroopa standarditega ja muude Euroopa Nõukogu liikmesriikide õigusaktidega. 
Samuti peab seaduses selle tõlgendajate jaoks olema sätestatud selliste volituste määratlused, 
et kaotada võimalik meelevaldne kaalutlusõigus, mis rikuks Euroopa õigust”3. 

Meediateenuste pakkujatele seatud piisava või asjakohase uudiste vahendamise kohustus on 
seotud ametliku kaebuse esitamise menetlusega, sest seaduse nr CLXXXV artikkel 181 annab 
meediat reguleerivale haldusasutusele volituse menetleda konkreetse haldusmenetluse raames 

                                               
1 Vt Euroopa Nõukogu analüüsi registreerimist ja läbipaistvust käsitlevat jagu, lk 12–15.
2 Näiteks on seaduse nr CIV artiklis 10 on sätestatud, et igaühel on õigus „saada asjakohast teavet avalikes asjus” 
ja et meediasüsteem peab edastama „kõnealuste asjade ja sündmuste kohta autentset, kiiret ja täpset teavet”; 
artiklis 13 on sätestatud, et lineaarsed meediateenused, mis edastavad teavet, peavad pakkuma „mitmekülgset, 
kõikehõlmavat, faktidel põhinevat, värsket, objektiivset ja tasakaalustatud meediakajastust” avalikkusele huvi 
pakkuvate teemade kohta; seaduse nr CIV artiklis 16 on sätestatud, et meediasisu „ei tohi rikkuda 
põhiseaduslikku korda”; seaduse nr CIV artiklis 17 on keelatud tõrjuda rahvusi, kogukondi, rahvuslikke, 
keelelisi ja muid vähemusi või mis tahes enamusi, samuti mis tahes kirikut või usulisi rühmi; seaduse nr CIV 
artiklis 19 on üldiselt reguleeritud kahjulik sisu; seaduse nr CIV artikkel 20 kommertsteadaannete kohta sisaldab 
keeldu solvata kedagi usuliste või ideoloogiliste veendumuste tõttu; seaduse nr CLXXXV artikli 28 lõike 1 
punktis a on keelatud uudistesaadete ja poliitiliste saadete sponsorlus.
3 Vt soovitus lk 17.
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võimalike rikkumistega seotud taotlusi. 

Selleks et vältida meediavabaduse kahjustamist, peab reguleeriva süsteemi haldamine tagama 
aruandekohustuse ja sõltumatuse poliitilisest sekkumisest. Ungari valitsusele soovitatakse 
reguleerivate asutuste määramise küsimusega seoses täiendavaid muudatusi. Reguleerivad 
asutused peaksid samuti olema läbipaistvad ja aruandekohustuslased ja neid tuleks rahastada 
viisil, mis võimaldab neil täita oma ülesandeid täielikult ja sõltumatult.

Seaduse nr CLXXXV artiklis 109 ja sellele järgnevates artiklites on sätestatud üksikasjalikud 
eeskirjad meediat reguleeriva asutuse kohta. Riiklik meedia- ja telekommunikatsiooniamet on 
koondasutus, mis vastutab nii telekommunikatsiooni- kui ka meediasektori haldamise eest. 
Amet koosneb mitmest organist, millest mõnel on sõltumatu pädevus: president, 
meedianõukogu ja büroo. Meedia reguleerimisega seotud ülesandeid täidab meedianõukogu 
(mida põhimõtteliselt juhib ameti president), see on kollektiivne organ, millel on ametisiseselt 
suhteliselt suur autonoomia. Riikliku meedia- ja telekommunikatsiooniameti juhatajal ja 
meedianõukogul on ulatuslikud reguleerimisvolitused kõigil kommunikatsiooniturgudel, sh 
audiovisuaalne lineaarne ja tellitav meedia, avalik-õiguslik meedia, trüki- ja 
internetiajakirjandus ning elektroonilise side sektor. Reguleerival asutusel on volitus võtta 
vastu normatiivakte pakkumiste, litsentsimise, spektri jaotamise, sageduste haldamise, 
järelevalve, jälgimise, uurimise ja sanktsioonide kehtestamise kohta.

Kehtivaid ametisse nimetamise menetlusi1 tuleks muuta, et tagada tulemuslikult nende 
inimeste sõltumatus mis tahes sekkumise puhul, nii et poleks võimalik saada mingeid 
suuniseid ja et vallandamist ei kasutataks poliitilise surve vahendina. 

Kolm eraldiseisvat avalik-õiguslikku ringhäälinguorganisatsiooni on ühendatud 
meediateenuste toetus- ja varahaldusfondi alla (mis on loodud seaduse nr CLXXXV 
artikli 136 alusel), mis vastutab avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide varade 
haldamise eest ja programmide tootmise kooskõlastamise eest. Fondi nõukogu koosseis ja 
juhtivate ametikohtade täitmine meedianõukogu esimehe poolt teevad muret, sest see 
kahjustab pluralismi ja sõltumatust. 

Seaduse nr CLXXXV artikli 101 lõikega 4 antakse Ungari Uudisteagentuurile ainuõigus toota 
uudisteprogramme avaliku sektori meediateenuste osutajatele, samal ajal eeldatakse, et kõigil 
suurtel erasektori ringhäälinguorganisatsioonidel on nende oma uudisteagentuur; Euroopa 
Nõukogu analüüs näitab, et avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide kohustus kasutada 
riiklikku uudisteagentuuri ei ole mõistlik ja piirab ebaõiglaselt uudiste edastamise 
mitmekesisust ning see tuleks kaotada.

Pluralismi ja sisu võivad oluliselt mõjutada ka need sätted, mis käsitlevad Ungari avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide ülesehitust, juhtimist ja toimetuse järelevalvet, samuti 
nende rahastamismehhanismi.

Kolm avalik-õiguslikku ringhäälinguorganisatsiooni ja Ungari Uudisteagentuur on avaliku 
teenuse sihtasutuse omanduses, mida juhib ainult juhatus. Kolm juhatuse liiget nimetab 

                                               
1 Ameti presidendi võib valida ka meedianõukogu esimees. Peaminister nimetab ameti presidendi üheksaks 
aastaks ametisse ja teda on võimalik pärast seda ametiaega uuesti valida. Presidendil on õigus määrata tähtajatult 
kaks asepresidenti. See määramine toimub otse, ilma eelneva ametliku valikumenetluse või avaliku konkursita.
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ametisse parlamendis esindatud koalitsioonierakond või -erakonnad ja ülejäänud kolm 
nimetavad ametisse opositsioonierakonnad. Kandidaadid valitakse parlamendiliikmete 
kahekolmandikulise häälteenamuse alusel.

Meedianõukogu nimetab juhatuse esimehe ja veel ühe liikme üheksaks aastaks ametisse ja 
parlamendis esindatud erakonnad nimetavad ametisse liikmed samuti üheksa aasta pikkuseks 
ametiajaks (2010. aasta seaduse nr CLXXXV artikkel 86). 

Avaliku teenuse sihtasutuse juhatus vastutab üldiselt avalik-õigusliku meedia eest, samuti on 
tal oluline roll iga avalik-õigusliku meediateenuse pakkuja määramisel ja vallandamisel. 
Avaliku teenuse sihtasutuse juhatus nimetab ametisse avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide nõukogu esimehed ja enamiku liikmetest; nõukogud jälgivad 
ringhäälinguorganisatsioonide juhtimist. Avaliku teenuse nõukogu hindab avaliku teenuse 
pädevuse järgimist. Euroopa Nõukogu analüüsis rõhutatakse, et sõnaselgelt tuleks sätestada, 
et ei avaliku teenuse sihtasutuse juhatus ega ka fondi nõukogu ei tohi mõjutada programmi 
sisu määramist ega ka toimetust. 

Seega tuleks poliitilise erapooletuse tagamiseks läbi vaadata kehtiv meediat reguleerivate 
asutuste (meedianõukogu, avaliku teenuse sihtasutuse juhatus ja avaliku teenuse nõukogu) 
nimetamise süsteem. Sellega seoses ei ole see piisav, kui nimetamine sõltub mõnest 
konkreetsest enamusest, sest ametisse nimetamise eeskiri on olulise väärtuse alus, milleks on 
kultuurilises, poliitilises ja muus mõttes mitmekesine, kaasav ja pluralistlik koosseis. Kui 
hääletamisreegliga ei kaasne nõukogu selline pluralistlik, mitmekesine ja kaasav koosseis, siis 
seda väärtust ei austata. 

Avaliku sektori meediateenuste osutajate toimetuste sõltumatuse ja institutsioonilise 
iseseisvuse tagamiseks soovitab Euroopa Nõukogu, et „meediaasutusel ei peaks olema 
otsustusõigust avaliku teenuse koodeksi sõnastamise ja heakskiitmise protsessis ja avalike 
meediateenuste ulatuse määratlemisel1”.

Soovitatakse kõikehõlmavalt muuta avaliku teenuse sihtasutuse rahastamissüsteemi, selleks et 
tagada avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide rahastamise ja kulutuste läbipaistvus, 
samuti see, et neid juhitakse rahalise iseseisvuse põhimõttel.

Muud soovitused hõlmavad meedia ja kommunikatsiooni voliniku institutsiooni (seaduse 
nr CLXXXV artikkel 139 ja järgmised), mis võib olla tuleks asendada seadusjärgse 
ombudsmaniga, kellel oleks täielikult edasikaevatavad volitused tegeleda tarbijate kaebustega 
elektrooniliste sideteenuste kohta. 

Kaotada tuleks erand teatud lineaarsete teenuste osutamise võistupakkumiste üldisest 
korraldusest, mis on sätestatud seaduse nr CLXXXV artikli 48 lõikes 4, mille kohaselt on 
meediaasutusel õigus konkreetse, kuni kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul lubada 
äriühingul osutada pakkumismenetluseta meediateenuseid avalike ülesannete täitmiseks.

                                               
1 Vt seaduse nr CLXXXV artiklid 95, 98 ja 136, milles on reguleeritud meediaasutuse volitused avaliku teenuse 
sihtasutuse suhtes.
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Tegeliku konkurentsi ja õigluse tagamiseks, samuti taotlejate õiguste kaitseks on soovitav, et 
meediaasutuse poolt avaldamisele kuuluva pakkumiskutse puhul tuleks ette näha võimalus, et 
taotlejad saavad esitada pakkumiskutse kohtulikuks kontrolliks, enne kui seda kasutatakse 
hindamise alusena. Meediaasutuse pakkumise tulemusi käsitleva otsuse kohtusse kaebamise 
15päevalist tähtaega tuleks pikendada. Artikli 163 lõiget 3 tuleks muuta, lisades sellesse 
haldusotsuste ja sanktsioonide peatamise võimaluse juhtudel, kui meedianõukogu otsuste 
vastu esitatakse nõudeid.

Leiti, et meediaasutuse ja meedianõukogu volitused kehtestada igat liiki meediale, sh trüki- ja 
internetiajakirjandusele, sanktsioone meediat käsitlevate normide mis tahes rikkumise korral 
(seaduse nr CLXXXV artikkel 185 ja järgmised) võivad kahjustada haavatavaid väljaandeid, 
mis võivad ilmumise lõpetada ja mõjutada kahjulikult meedia sõltumatust. Euroopa Nõukogu 
eksperdid soovitavad neid artikleid muuta, et tagada rikkumise raskusastme ja kehtestatava 
sanktsiooni karmuse proportsionaalsus, samuti soovitatakse jätta välja lõiked trüki- ja 
internetimeedia teenusepakkujate maksimumsanktsioonide kohta.

Muudes soovitustes nähakse ette, et meedianõukogu ei peaks sekkuma 
eneseregulatsiooniasutuste tegevusse, samuti osutatakse vajadusele, et seadus edendaks 
enesereguleerimist. Seaduse nr CLXXXV artiklit 66 tuleks muuta, selleks tuleks kasutusele 
võtta kogukondlike meediateenuste läbipaistev reguleerimine lähtuvalt avaliku huvi 
vajadustest. Seadusega trükiajakirjandusele seatud kohustused on vastuolus rahvusvaheliste 
heade tavadega, mille kohaselt soositakse ajakirjanduse enesereguleerimist, ja sellega seoses 
tuleks muuta seaduse nr CIV artikli 12 sätteid, mis käsitlevad õigust nõuda ajakirjanduselt 
vigade parandusi, ja selle asemel võimaldada eneseregulatsiooniasutustel kehtestada oma 
standardid; kõnealune õigus peaks piirduma oluliselt eksitava või ebaõiglase sisuga.


