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I. Įžanga

Per pastaruosius dvejus metus labai pasikeitė Vengrijos žiniasklaidos veiklą reglamentuojanti 
teisės aktų sistema. 2010 m.1 pakeista Vengrijos Respublikos Konstitucija, o 2012 m. 
įsigaliojo naujas Pagrindinis Įstatymas, kuriame yra nuostatų, susijusių su žiniasklaidos 
įstatymu2. Keli žiniasklaidos veiklą reglamentuojantys teisės aktai įsigaliojo 2011 m., ir tais 
pačiais bei 2012 m. buvo priimtos jų pataisos.

Tam tikros žiniasklaidos įstatymų nuostatos sulaukė kritikos nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygmeniu ir buvo vertinamos kaip probleminės ES Sutarčių ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos (chartijos), tarptautinių ir Europos Sąjungos teisinių priemonių ir neprivalomų 
dokumentų, kuriais ginama teisė į nuomonės, žodžio ir informacijos laisvę, taip pat susijusios 
Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktikos požiūriu.

Šiame darbo dokumente apžvelgiamos konkrečios nerimą keliančios nuostatos, kurios 
pastaruoju metu buvo pakeistos arba galėtų būti labiau paaiškintos ir patikslintos, kad būtų 
pašalinti likę trūkumai.

Atsižvelgta į įvairius vertinimus, parengtus bendradarbiaujant Europos Komisijai, Europos 
Tarybos žmogaus teisių komisarui, Europos Tarybos generaliniam sekretoriui, ESBO atstovui 
žiniasklaidos laisvės klausimais, JT specialiajam pranešėjui teisės į nuomonės ir žodžio laisvę 
skatinimo klausimais ir Vengrijos valdžios institucijoms, taip pat atsižvelgta į 2012 m. 
gegužės 11 d. Europos Tarybos ekspertų parengtą Vengrijos žiniasklaidos įstatymų analizę3, 
2011 m. birželio 17–18 d. Venecijos komisijos patvirtintą nuomonę dėl naujos Vengrijos 
konstitucijos4 ir į Vengrijos vyriausybės poziciją šiuo klausimu, apie kurią ji informavo 
2011 m. liepos 6 d.5

Konstitucijos nuostatose spaudos laisvė apibrėžta ne kaip asmens laisvė, bet kaip valstybės 
įsipareigojimas6; išsamių spaudos laisvės taisyklių reglamentavimas ir spaudos priežiūra 

                                               
1 2010 m. įstatymu Nr. CLXIII Parlamentas pakeitė buvusią Vengrijos konstituciją; šis pakeitimas įsigaliojo 
2011 m. sausio 2 d. 7/A straipsnio 2 dalyje teigiama, kad „Įstatymas apima ... Nacionalinės žiniasklaidos ir 
telekomunikacijų institucijos (NŽTI) potvarkius...“ Buvusios konstitucijos pakeitime įtrauktas ir skyrius VIII/B, 
kuriuo konstitucijos 40/D straipsnyje reglamentuojama Nacionalinės žiniasklaidos ir telekomunikacijų 
institucijos (NŽTI) veikla.
2 T straipsnio 2 dalyje teigiama, kad „teisinės valstybės principas reiškia... savarankiškos reguliavimo institucijos 
vadovo potvarkius“. 9 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad „išsamios taisyklės, susijusios su žiniasklaidos laisve ir 
žiniasklaidos paslaugų, spaudos leidinių ir informacinių ryšių rinkos reguliavimo institucija, nustatomos 
konstituciniame įstatyme“. Pagal 9 straipsnio 3 dalį „Respublikos Prezidentas skiria... savarankiškų reguliavimo 
institucijų vadovus“. 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse užtikrinama speciali galimybės susipažinti su visuomenės 
interesams svarbia informacija ir ją platinti konstitucinė apsauga. 
23 straipsnyje reglamentuojamos savarankiškos reguliavimo institucijos: „Parlamentas konstituciniu įstatymu 
gali steigti savarankiškas reguliavimo institucijas tam tikroms užduotims atlikti ir tam tikroms vykdomosios 
valdžios kompetencijoms vykdyti.“ Tačiau parlamentas dar nepriėmė jokių naujų konstitucinių įstatymų dėl
Žiniasklaidos įstatymo ar savarankiškos reguliavimo institucijos. (Žiniasklaidos įstatymai įsigaliojo 2010 m. 
gruodžio 31 d., o Pagrindinis Įstatymas įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d.). 
3 „2012 m. gegužės 11 d. Europos Tarybos ekspertų įvertinimas dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymų: 2010 m. 
įstatymas Nr. CIV dėl spaudos laisvės ir pagrindinių žiniasklaidos turinio taisyklių ir 2010 m. įstatymas 
Nr. CLXXXV dėl žiniasklaidos ir žiniasklaidos paslaugų“.
4 Nuomonė Nr. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
6 Pagrindinio Įstatymo IX straipsnis; „1) Kiekvienas asmuo turi turėti teisę reikšti savo nuomonę. 2) Vengrija 
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aiškiai palikta nustatyti konstituciniu įstatymu (kuriam priimti būtina dviejų trečdalių balsų 
dauguma), nepateikiant jokių gairių dėl tokio įstatymo tikslų, turinio ir apribojimų1. Venecijos 
komisija rekomendavo patikslinti, kad konstitucinės garantijos apimtų asmens teises2.

2010 m. rugpjūčio 10 d. įstatymu Nr. LXXXII dėl tam tikrų žiniasklaidą ir ryšius 
reglamentuojančių įstatymų pakeitimo buvo pakeisti keli žiniasklaidos ir ryšių įstatymai3. 
Šiuo įstatymu restruktūrizuota reguliavimo sistemos institucijų organizacinė struktūra ir, inter 
alia, sukurtos naujos, centralizuotos žiniasklaidos reguliavimo institucijos: Nacionalinė 
žiniasklaidos ir telekomunikacijų institucija (NŽTI) ir Žiniasklaidos taryba.

2010 m. lapkričio 9 d. įstatyme Nr. CIV dėl spaudos laisvės ir pagrindinių žiniasklaidos 
turinio taisyklių („Žiniasklaidos konstitucija“) nustatomos pagrindinės žiniasklaidos turinio 
taisyklės, o 2010 m. gruodžio 31 d. įstatymu Nr. CLXXXV dėl žiniasklaidos ir žiniasklaidos 
paslaugų, kuriuo pakeistas 1996 m. įstatymas dėl radijo ir televizijos transliacijų, nustatomos 
naujos visų žiniasklaidos platformų turinio nuostatos, naujų žiniasklaidos reguliavimo 
institucijų įgaliojimai ir sankcijos bei baudos už naujų įstatymų pažeidimus. Abu šie įstatymai 
įsigaliojo 2011 m. sausio 1 d., o po derybų su Europos Komisija, 2011 m. kovo mėn., buvo 
patvirtintos jų pataisos4. 

Vengrijos konstitucinis teismas sprendime Nr. 165/2011 įvertino „nuostatų dėl procedūros, 
pagal kurią buvo patvirtintas įstatymas, dėl oficialios spaudos priežiūros, spaudos ir 
internetinės spaudos leidinių registravimo prievolės, informacijos šaltinių apsaugos, duomenų 
teikimo prievolės ir žiniasklaidos ir ryšių komisaro atitiktį Konstitucijai5“.

Teismas paskelbė tam tikras 2010 m. įstatymo Nr. CIV nuostatas nekonstitucinėmis ir paprašė 
Vengrijos parlamentą iki 2012 m. gegužės 31 d. patvirtinti šio įstatymo pataisas. Šios 
nuostatos buvo susijusios su spaudos priemonių turinio reguliavimu, Žiniasklaidos tarnybos 
įgaliojimais spaudos ir internetinės žiniasklaidos atžvilgiu, žurnalistų informacijos šaltinių 
apsauga, Žiniasklaidos ir informacinių ryšių komisaro biuru ir Žiniasklaidos tarnybos 
galimybėmis reikalauti teisėtai saugomos informacijos.
                                                                                                                                                  
pripažįsta ir gina spaudos laisvę bei įvairovę ir sudaro sąlygas laisvai informacijos sklaidai, kuri reikalinga 
formuojant demokratišką viešąją nuomonę. 3) Išsamios taisyklės, susijusios su spaudos laisve ir žiniasklaida bei 
institucija, prižiūrinčia spaudos paslaugas ir produktus, taip pat informacinės komunikacijos rinką, nustatomos 
konstituciniu įstatymu.“ 
1 Žr. Vengrijos vyriausybės pozicijos p. 6: „Konstitucijoje – IX straipsnyje – nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi 
teisę reikšti savo nuomonę. Tokia žodžio laisvės formuluotė visiškai suderinama su atitinkamu EŽTK straipsniu 
(X straipsnis). Kartu IX straipsnyje valstybė įpareigojama pripažinti ir ginti spaudos laisvę bei įvairovę ir 
sudaryti sąlygas laisvai informacijos sklaidai, kuri reikalinga formuojant demokratišką viešąją nuomonę <...>. 
EŽTK taip pat nėra aiškios asmens teisės į spaudos laisvę formuluotės – tokia teisė turi būti kildinama iš asmens 
teisės į žodžio laisvę.“
2 Žr. Venecijos komisijos nuomonės 74 dalį.
3 2003 m. Įstatymas Nr. C dėl elektroninių ryšių, 1996 m. Įstatymas Nr. I dėl radijo ir televizijos transliacijų ir 
1996 m. Įstatymas Nr. CXXVII dėl Nacionalinės naujienų agentūros.
4 2011 m. įstatymas Nr. XIX dėl 2010 m. įstatymo Nr. CIV ir 2010 m. įstatymo Nr. CLXXXV pakeitimo. Po šių 
pakeitimų 2011 m. liepos 19 d. buvo priimtas 2011 m. įstatymas Nr. CVII dėl tam tikrų teisės aktų, susijusių su 
elektros ryšiais, visų pirma 2010 m. gruodžio 31 d. „Žiniasklaidos įstatymo“. 2003 m. įstatymo dėl elektronikos 
ryšių ir 2007 m. įstatymo Nr. 74, kuriame nustatomos programų platinimo ir skaitmeninimo taisyklės, pakeitimo.
5 Vengrijos konstitucinio teismo sprendimas Nr. 165/2011 (XII.20) AB, dėl Spaudos reglamento, priimtas pagal 
1949 m. įstatymą Nr. XX dėl Vengrijos Respublikos Konstitucijos, kuriuo reglamentuojama Konstitucinio 
teismo kompetencija nagrinėti privačių asmenų ir organizacijų pateiktas peticijas. Pateikta adresu 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
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Dėl šio Konstitucinio teismo sprendimo 2012 m. įstatymu Nr. LXVI pakeisti 2010 m. 
įstatymas Nr. CIV, 2010 m. įstatymas Nr. CLXXXV ir įvairūs susiję teisės aktai. Šiuo 
įstatymu pakeistos susijusios nuostatos dėl žiniasklaidos turinio teikėjui informaciją teikiančio 
šaltinio apsaugos1. Šiuo pakeitimu atšauktos kelios iš pradžių nustatytos spaudos ir interneto 
žiniasklaidos priemonių prievolės, nustatytos išsamios žurnalistų informacijos šaltinių 
apsaugos taisyklės ir iš naujo reglamentuota Žiniasklaidos tarnybos teisė susipažinti su 
duomenimis vykdant savo funkcijas. 

Šiuo įstatymu taip pat pakeisti ir sumažinti žiniasklaidos ir telekomunikacijų komisaro 
įgaliojimai, kurie anksčiau buvo pagrįsti 2010 m. įstatymu Nr. CLXXXV. 4 ir 5 skyriai, 
kuriuose reglamentuojami 2010 m. įstatymo Nr. CIV ir 2010 m. įstatymo Nr. CLXXXV 
pakeitimai, laikomi konstituciniais įstatymais.

II. Europos Parlamentas ir žiniasklaidos laisvė

Žmogaus teises reglamentuojantys tarptautiniai ir Europos Sąjungos teisės aktai gina 
nuomonės, žodžio ir informacijos laisvę. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnis, 
Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnis ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis – tai pagrindiniai dokumentų 
straipsniai, kuriais remiamasi šioje srityje. Patvirtinant ES pagrindinių teisių chartiją žengtas 
dar vienas žingsnis – jos 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „turi būti gerbiama žiniasklaidos 
laisvė ir pliuralizmas“, ir tai naujovė, palyginti su ankstesnėmis žmogaus teisių srities 
sutartimis. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ši chartija tapo teisiškai privaloma, o įsipareigojimą 
gerbti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą ES būtina įvertinti iš naujo, ypač įgyvendinant ES 
sutarties 2 straipsnį (ES vertybės ir principai), 7 straipsnį ir 9–12 straipsnius dėl demokratijos 
ir pilietiškumo. 

Saugoti nuomonės, žodžio, informacijos ir žiniasklaidos laisvę pirmiausia yra valstybių narių 
pareiga, nes šie principai užtikrinami ir šių šalių konstitucijose bei teisės aktuose. Be to, 
iškilus rimtam pavojui valstybės narės žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui arba juos pažeidus, 
Europos Sąjunga, remdamasi Sutartimis ir chartija, turėtų įsikišti, kad apsaugotų ES 
demokratinę ir pliuralistinę tvarką bei piliečių teises. EP nuolat rėmė tokį Sutarčių ir chartijos 
aiškinimą, o doktrinoje šis požiūris apibūdinamas kaip priešingas požiūriui, kuriuo 
vadovautasi priimant sprendimus Solange bylose; vadovaujantis tokiu požiūriu siekiama 
visoje ES teisinėje erdvėje apsaugoti ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintą pagrindinių teisių – ir 
Europos pilietiškumo – esmę nuo tų ES valstybių narių, kurios pažeidžia šias teises ES 
lygmeniu ir šalies viduje.

Europos Parlamentas yra ne kartą pareiškęs susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės ir 
pliuralizmo2, ir šiuo metu rengiamas pranešimas „ES chartija. Žiniasklaidos laisvės ES 

                                               
1 1952 m. įstatymas Nr. III dėl civilinio proceso tvarkos, 1998 m. įstatymas Nr. XIX dėl baudžiamojo proceso ir 
2004 m. įstatymas Nr. CXL dėl bendrųjų proceso taisyklių ir viešojo administravimo institucijų paslaugų. 
2 2002 m. lapkričio 20 d. rezoliucija dėl žiniasklaidos sutelkimo, OL C 25 E, 2004 1 29, p. 205, 2003 m. rugsėjo 
4 d. rezoliucija dėl pagrindinių teisių padėties ES, OL C 76 E, 2004 3 25, p. 412 ir 2003 m. rugsėjo 4 d. 
rezoliucija dėl televizijos be ribų, OL C 76 E, 2004 3 25, p. 453; 2005 m. rugsėjo 6 d. rezoliucija dėl Direktyvos 
89/552/EEB („Televizija be sienų“) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB, 4 ir 5 straipsnių taikymo 
2001–2002 m., OL C 193 E, 2006 8 17, p. 117; 2004 m. balandžio 22 d. rezoliucija dėl saviraiškos ir 
informacijos laisvės pažeidimo pavojaus ES, ypač Italijoje (Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 2 dalis) (J. 
Boogerd Quaak pranešimas), OL 104 E, 2004 4 30, p. 1026; 2008 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija dėl žiniasklaidos 
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standartų nustatymas“. 

III. Vengrijos žiniasklaidos įstatymų įvertinimo apžvalga

Į problemines žiniasklaidos įstatymų nuostatas atkreipė dėmesį nacionalinio ir tarptautinio 
lygmens subjektai, pvz., Europos Komisija, Europos Parlamentas, ESBO atstovas 
žiniasklaidos laisvės klausimais, Europos Taryba, JT specialusis pranešėjas teisės į nuomonės 
ir žodžio laisvę skatinimo klausimais, taip pat mokslo institucijos, regioninės ir tarptautinės 
profesinės žiniasklaidos organizacijos (Europos laikraščių leidėjų asociacija, Pasaulio 
laikraščių ir naujienų leidėjų asociacija, Tarptautinis spaudos institutas, Pietų ir Rytų Europos 
žiniasklaidos organizacija, „Žurnalistai be sienų“), pilietinės organizacijos, pvz., „Amnesty 
International“, „Freedom House“1, ir pačios žiniasklaidos priemonės.

Kritika daugiausia buvo susijusi su įstatymais, kurie buvo priimti pagal atskirų parlamento 
narių įstatymų projektų teikimo procedūrą, kurioje nenumatytos konsultacijos su opozicijos 
partijomis ir pilietine visuomene, taip pat kritikuojama labai stiprios hierarchijos žiniasklaidos 
priežiūros struktūra, reguliavimo institucijos pirmininko įgaliojimai, nuostatų, užtikrinančių 
šios institucijos nepriklausomumą, stoka, plačios šios institucijos reguliavimo ir sankcijų 
skyrimo galios, stiprus tam tikrų nuostatų poveikis programų turiniui, konkrečių žiniasklaidos 
priemonių šakų reglamentavimo stoka, neskaidrus leidimų konkurso procesas, normų 
neapibrėžtumas, kuris gali būti panaudotas šališkam jų taikymui ir vykdymui.

Europos Komisijos manymu, naujasis įstatymas kelia susirūpinimą dėl pagrindinių 
žiniasklaidos laisvių, įtvirtintų Europos Sąjungos Sutartyse ir ES chartijoje, atžvilgiu, taip pat 
dėl atitikties Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatoms2. Probleminės 
nuostatos susijusios su neproporcingu subalansuoto informacijos teikimo taisyklių taikymu, 
baudų skyrimu teisėtai įsteigtiems ir leidimus kitose valstybėse narėse gavusiems 
transliuotojams, žiniasklaidos paslaugų teikėjų registravimo ir leidimų išdavimo taisyklėmis ir 
asmenų, mažumų arba daugumų įžeidimo draudimo taisyklėmis. 

2011 m. kovo 10 d. rezoliucijoje dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo3 Europos Parlamentas 
pareiškė, kad Vengrijos žiniasklaidos įstatymo galiojimas „turėtų būti skubiai sustabdytas ir 
jis turėtų būti peržiūrėtas atitinkamai atsižvelgiant į Komisijos, ESBO ir Europos Tarybos 
pastabas ir pasiūlymus (...)“. Parlamentas paragino Vengrijos valdžios institucijas atkurti 

                                                                                                                                                  
sutelkimo ir pliuralizmo Europos Sąjungoje, OL C 8 E, 2010 1 14, p 75.; 2011 m. kovo 10 d. rezoliucija dėl 
Vengrijos žiniasklaidos įstatymo, P7_TA(2011)0094.
1 2012 m. ataskaitoje apie Vengriją ji teigė, kad „Vengrijos vertinimas nusmuko nuo „laisvos“ iki „iš dalies 
laisvos“, ir tai atspindi bendrą Vengrijos žiniasklaidos aplinkos pablogėjimą dėl naujos Nacionalinės duomenų 
apsaugos agentūros įsteigimo; įrodymų dėl politiškai motyvuotos licencijavimo procedūros, dėl kurios 
transliavimo dažnių neteko prieš vyriausybės politiką pasisakanti stotis „Klubrádió“; pagausėjusių pranešimų 
apie cenzūrą arba vidaus cenzūrą, ypač visuomeniniuose kanaluose, ir prastėjančių ekonominių sąlygų 
nepriklausomam žiniasklaidos verslui. (...) Vengrijoje yra plati spaudos ir radijo bei televizijos žiniasklaidos 
priemonių įvairovė, o privatūs naujienų žiniasklaidos šaltiniai aiškiai save identifikuoja su viena ar kita politinio 
spektro puse. Vengrijos konstitucijoje ginama žodžio ir spaudos laisvė, bet 2011 m. sausio 1 d., nepaisant 
nuolatinių žurnalistų protestų ir tarptautinių žiniasklaidos laisvės reguliavimo institucijų spaudimo, įsigaliojo 
kelios 2010 m. priimtos prieštaringos žiniasklaidos veiklą reglamentuojančios teisinės priemonės“, pateikta 
adresu http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary.
2 OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
3 P7_TA(2011)0094, ypač 1, 2, 4, 5, 7 dalys http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//EN
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žiniasklaidos priežiūros nepriklausomumą ir sustabdyti valdžios kišimąsi į žodžio laisvę ir 
„subalansuotą informacijos teikimą“, o Komisiją paragino „toliau atidžiai stebėti ir įvertinti iš 
dalies pakeisto Vengrijos žiniasklaidos įstatymo atitiktį Europos teisės aktams, ypač 
Pagrindinių teisių chartijai“.

2011 m. vasario 25 d. nuomonėje dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo Europos Tarybos 
žiniasklaidos laisvės standartų atžvilgiu1 Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras 
išanalizavo žiniasklaidos įstatymus ir pateikė pasiūlymus dėl jų pakeitimo. 

Buvo nustatyti šie kėsinimosi į žiniasklaidos laisvę aspektai: nurodymai, kokia informacija ir 
žinių pranešimai turi būti pateikiami bet kokiomis žiniasklaidos priemonėmis (2010 m. 
Spaudos ir žiniasklaidos įstatymo 13 straipsnis), sankcijų žiniasklaidos priemonėms įvedimas 
(2010 m. Žiniasklaidos įstatymo 187 straipsnis), spaudos laisvės prevenciniai apribojimai per 
registravimo reikalavimus (2010 m. Žiniasklaidos įstatymo 45 ir 46 straipsniai), žurnalistų 
informacijos šaltinių apsaugos išimtys (2010 m. Spaudos ir žiniasklaidos įstatymo 6 ir 4 
straipsniai).

Dėl žiniasklaidos nepriklausomumo ir pliuralizmo nuomonėje buvo nurodytos šios 
problemos: susilpnintos konstitucinės pliuralizmo garantijos (2010 m. pakeistos Vengrijos 
konstitucijos 61 straipsnis), žiniasklaidos reguliavimo institucijų nepriklausomumo stoka 
(2003 m. Elektronikos ryšių įstatymo pataisos Nr. C 14 straipsnio 2 dalis, 2010 m. 
Žiniasklaidos įstatymo 124 ir 125 straipsniai); nėra saugiklių, užtikrinančių visuomeninio 
transliuotojo nepriklausomumą (2010 m. Žiniasklaidos įstatymo 102 straipsnis), nėra 
veiksmingų šalyje veikiančių taisomųjų priemonių žiniasklaidos subjektams, kuriems skiriami 
Žiniasklaidos tarybos sprendimai (2010 m. Žiniasklaidos įstatymo 163‒ 166 straipsniai).

Dėl šių konkrečių punktų komisaras T. Hammarberg 2011 m. birželio mėn. gavo Vengrijos 
valdžios institucijų pastabas2, kuriose buvo siekiama pateikti daugiau informacijos, paaiškinti 
galimus nesusipratimus ir patvirtinti, kaip Vengrijos valdžios institucijos supranta svarstomas 
normas.

2011 m. vasario 28 d. Vengrijos vyriausybei išsiųstos ESBO teisinės analizės 
rekomendacijose3 buvo pasiūlyta pašalinti iš įstatymų teisinį reikalavimą dėl subalansuoto 
informacijos teikimo ir kitus nurodymus dėl turinio, užtikrinti redaktorių nepriklausomumą, 
užtikrinti, kad skirtingoms žiniasklaidos rūšims (spaudai, radijui ir televizijai bei internetui) 
būtų taikomos skirtingos taisyklės, paaiškinti neaiškias įstatymų nuostatas, pašalinti 
perteklinius registravimo reikalavimus, užtikrinti, kad reguliavimo institucija būtų 
nepriklausoma ir kompetentinga, užtikrinti žiniasklaidos sektorių valdančių organų skyrimo 
proceso objektyvumą ir nuomonių įvairovę, nepriskirti spaudos priemonių reguliavimo 
institucijos jurisdikcijai ir veiksmingai skatinti savireguliaciją.

Po derybų su Europos Komisija, 2011 m. kovo mėn., Vengrijos parlamentas pakeitė įstatymą 
šiais punktais: subalansuoto informacijos teikimo prievolės, kilmės šalies principo, spaudos 
                                               
1 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
2 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
3 http://www.osce.org/fom/75990
Taip pat žr. 2010 m. analizę ir įvertinimą http://www.osce.org/fom/71218



DT\919892LT.doc 7/11 PE500.583v01-00

LT

produktų registravimo reikalavimų ir įžeidžiančio turinio apribojimų. 

2011 m. balandžio mėn. JT specialusis pranešėjas teisės į nuomonės ir žodžio laisvę skatinimo 
klausimais pateikė analizę1, kuri sutapo su Europos Tarybos nepriklausomų ekspertų ir ESBO 
nuomone. Nors 2011 m. kovo mėn. priimti pakeitimai įvertinti palankiai, tačiau pabrėžti likę 
nerimą keliantys dalykai, susiję su žiniasklaidos turinio reguliavimu, nepakankamomis 
garantijomis, kad būtų užtikrintas Žiniasklaidos tarnybos nepriklausomumas ir nešališkumas, 
per didelėmis baudomis ir kitomis administracinėmis sankcijomis, žiniasklaidos įstatymo 
taikymu visoms žiniasklaidos rūšims, įskaitant spaudą ir internetą, registravimo reikalavimais 
ir nepakankama žurnalistų informacijos šaltinių apsauga. 

Vidurio Europos universiteto Žiniasklaidos ir komunikacijos studijų centras atliko lyginamąjį 
tyrimą dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymų atitikties Europos Sąjungos praktikai ir normoms 
ir padarė išvadą, kad esamas žiniasklaidos reglamentavimas neatitinka Europos Sąjungos 
praktikos ir normų, atkreipdamas dėmesį į precedento visoje Europoje neturintį valdžios 
sutelkimą Vengrijos Žiniasklaidos tarnyboje2. Šis tyrimas buvo pristatytas per antrąjį 
nepriklausomos aukšto lygio grupės žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo klausimais susitikimą. 

IV. Likę nerimą keliantys dalykai 

Nors 2011 m. po derybų su Europos Komisija ir 2012 m. gegužės mėn. po 2011 m. 
gruodžio mėn. Konstitucinio teismo sprendimo buvo priimtos įstatymų pataisos, kai kurios iš 
minėtų problemų vis dar lieka neišspręstos.

2012 m. priėmus įstatymų pataisas, ESBO atstovas žiniasklaidos laisvės klausimais pareiškė, 
kad kelios pataisos buvo pateiktos ir patvirtintos skubos tvarka, nepasitarus su 
suinteresuotaisiais subjektais, ir kad nebuvo patobulinti esminiai įstatymo elementai, ypač dėl 
Žiniasklaidos tarnybos ir Žiniasklaidos tarybos pirmininko ir narių skyrimo, jų įgaliojimų dėl 
radijo ir televizijos priemonių turinio, didelių baudų skyrimo, taip pat dėl nesamų saugiklių 
visuomeninių transliuotojų finansiniam ir redaktorių saugumui užtikrinti. 

2012 m. birželio 15 d. laiške Vengrijos parlamento pirmininkas Laszlo Kover pateikė ESBO 
išsamią informaciją apie įstatymų pataisas ir pareiškė, kad su Parlamento patvirtintomis 
pataisomis Žiniasklaidos įstatymu bus užtikrinta visiška žodžio ir spaudos laisvė. 

Kaip ir ESBO, panašų susirūpinimą 2012 m. gegužės mėn. pateiktoje analizėje išsakė Europos 
Tarybos ekspertai, įvertinę žiniasklaidos įstatymų (su 2012 m. gegužės mėn. siūlytais 
pakeitimais) atitiktį Europos žmogaus teisių konvencijai (EŽTK), Europos konvencijai dėl 
televizijos be sienų ir Europos Tarybos rekomendacijoms bei kitiems dokumentams, kuriais 
nustatomi žiniasklaidos ir žodžio laisvės standartai3. Ekspertai rekomenduoja atidžiai 
peržiūrėti, patikslinti ir tam tikrais atvejais panaikinti konkrečias nuostatas dėl registravimo ir 
skaidrumo, turinio reguliavimo, žinių pranešimo prievolių, informacijos šaltinių apsaugos, 
                                               
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. Šiame tyrime ekspertai pateikia 20 Europos ir ES valstybių narių 56 žiniasklaidos 
reglamentų, kuriuos Vengrijos vyriausybė citavo kaip jos naujų žiniasklaidos įstatymų precedentą, analizę.
3 Išsamią apžvalgą žr. „2012 m. gegužės 11 d. Europos Tarybos ekspertų įvertinimas dėl Vengrijos žiniasklaidos 
įstatymų: 2010 m. įstatymas Nr. CIV dėl spaudos laisvės ir pagrindinių taisyklių dėl žiniasklaidos turinio ir 
2010 m. įstatymas Nr. CLXXXV dėl žiniasklaidos paslaugų ir žiniasklaidos“, 7–10 p.
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visuomeninės žiniasklaidos priemonių ir reguliavimo institucijų.

Visų rūšių žiniasklaidos priemonėms taikomi registravimo reikalavimai gali varžyti spaudos 
laisvę. 

Dėl Įstatymo Nr. CLXXXV 41–46 straipsnių dėl žiniasklaidos paslaugų registravimo 
procedūrų Europos Tarybos ekspertai rekomendavo, kad „įstatyme Nr. CLXXXV (...) turėtų 
būti aiškiai atskirtos bendro pobūdžio taisyklės, galiojančios visų rūšių žiniasklaidos 
priemonėms (įskaitant spaudą), kurias vykdytų įprasti teismai, ir specialios taisyklės, 
galiojančios tik audiovizualinės žiniasklaidos priemonėms ir kurias visų pirma vykdytų 
speciali administracinė reguliavimo institucija. (...) Administracinė žiniasklaidos tarnyba 
neprivalėtų registruoti spaudos ir interneto žiniasklaidos priemonių, joms galiotų įprasti verslo 
įmonių registravimo reikalavimai. Registravimo reikalavimai prieštarauja proporcingumo 
principams, aiškiai nustatytiems Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje (...).“1

Nuostatos dėl reikalavimų turiniui ir subalansuoto informacijos teikimo reikalavimas2 gali 
būti šališkai interpretuojami ir trukdyti laisvai informacijos ir nuomonės sklaidai žiniasklaidos 
priemonėmis. 

Europos Tarybos analizėje primenama, kad „EŽTK 10 straipsnyje ir susijusioje Europos 
Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje aiškiai nurodyta, kad valstybės institucijos turi 
susilaikyti nuo nederamo kišimosi į žiniasklaidos turinį. 10 straipsnyje numatyta žodžio ir 
informacijos laisvės apsauga reiškia, kad bet kokie suvaržymai turi būti nustatyti įstatymais ir 
būtini demokratinėje visuomenėje. Teisinės nuostatos negali būti neaiškios arba pernelyg 
plačios, jos turi būti aiškinamos siaurai, visada susietos su tikslais, principais ir teisėmis, 
pateisinančiais tokių suvaržymų įvedimą.“

Ekspertai pabrėžė, kad pagal Konstitucinio teismo sprendimą, kuriuo nurodoma, kad tam tikri 
turinio reikalavimai neturi būti taikomi spaudos ir internetinės žiniasklaidos paslaugoms, 
2012 m. buvo pasiūlytos Įstatymo Nr. CIV pataisos, bet šiuo klausimu nepateikta jokių 
įstatymo Nr. CLXXXV pataisų. Siekiant išspręsti problemas, susijusias su aprėptimi, per 
didele administracijos įtaka ir teisiniu neaiškumu, rekomenduojama, kad „Žiniasklaidos 
taryba netektų administracinių reguliavimo įgaliojimų (turinio arba licencijavimo atžvilgiu) 
spaudos (ir interneto) žiniasklaidos priemonėms“ ir kad iš Įstatymo Nr. CIV ir Įstatymo 
Nr. CLXXXV būtų pašalinti tokie kriterijai kaip „tinkama“, „autentiška“, „faktinė“, 
„objektyvi“ ir „subalansuota“ ir jie būtų pakeisti aiškesniais bei paprastesniais reikalavimais 
(pavyzdžiui, tikslumo ir subalansuotumo) ir atitiktų Europos Sąjungos standartus ir kitų 
Europos Tarybos valstybių narių teisės aktus. Įstatyme taip pat turi būti numatyta tokių 

                                               
1 Žr. Europos Tarybos ekspertizės skyrių apie registravimą ir skaidrumą, 12–15 p.
2 Pavyzdžiui, Įstatymo Nr. CIV 10 straipsnyje nustatyta, kad visi asmenys turi teisę „būti tinkamai informuoti 
apie valstybės reikalus...“ ir kad žiniasklaidos sistema teikia „autentišką, skubią ir tikslią informaciją apie tuos 
reikalus ir įvykius“; 13 straipsnyje teigiama, kad tiesioginės žiniasklaidos tarnybos, kurios teikia informaciją, 
teikia „įvairią, visapusę, faktinę, naujausią, objektyvią ir subalansuotą informaciją“ apie plačiajai visuomenei 
rūpimus klausimus; Įstatymo Nr. CIV 16 straipsnyje teigiama, kad žiniasklaidos turinys „turi nepažeisti 
konstitucinės tvarkos“, Įstatymo Nr. CIV 17 straipsnyje draudžiama išskirti tautas, bendruomenes, tautines, 
etnines, kalbines ar kitas mažumas arba daugumas, taip pat bet kokias bažnytines ar religines bendrijas; Įstatymo 
Nr. CIV 19 straipsnyje plačiai reglamentuojamas žalingas turinys; Įstatymo Nr. CIV 20 straipsnyje dėl 
komercinių ryšių įtrauktas draudimas įžeisti religinius ar ideologinius įsitikinimus; Įstatymo Nr. CLXXXV 28 
straipsnio 1 dalies a punkte draudžiama remti naujienų arba politines programas.
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įgaliojimų apibrėžtis, kad jį aiškinant būtų pašalinti galimi diskrecijos skirtumai, 
neatitinkantys Europos Sąjungos teisės reikalavimų.“1

Žiniasklaidos priemonių įpareigojimas adekvačiai arba tinkamai pateikti žinių pranešimus yra 
susietas su oficialiomis skundų procedūromis, nes Įstatymo Nr. CLXXXV 181 straipsnyje 
administracinei žiniasklaidos reguliavimo institucijai užtikrinami įgaliojimai spręsti prašymus 
dėl galimų pažeidimų, taikant specialų administracinį procesą. 

Kad būtų išvengta neigiamos įtakos žiniasklaidos laisvei, reguliavimo sistemos valdymas turi 
užtikrinti atskaitomybę ir nepriklausomumą nuo politikų įtakos. Taip pat Vengrijos 
vyriausybei rekomenduojama priimti pakeitimus reguliuotojų skyrimo klausimu. Reguliavimo 
institucijos turi būti skaidrios ir atskaitingos, joms turi būti skirtas toks finansavimas, kurį 
turėdamos jos galėtų iki galo ir nepriklausomai vykdyti visas joms priklausančias funkcijas.

Įstatymo Nr. CLXXXV 109 ir tolesniuose straipsniuose nustatytos išsamios žiniasklaidos 
reguliavimo institucijos taisyklės. Nacionalinė žiniasklaidos ir informacinių ryšių institucija 
(NŽIRI) yra suderinta institucija, atsakinga už telekomunikacijų ir žiniasklaidos segmentų 
administravimą. Ją sudaro keli organai, iš kurių keli turi nepriklausomą jurisdikciją –
Prezidentas, Žiniasklaidos taryba ir Biuras. Su žiniasklaidos priežiūra susijusias užduotis 
vykdo Žiniasklaidos taryba (iš esmės jai pirmininkauja reguliavimo institucijos pirmininkas) –
kolektyvinis organas, turintis santykinę autonomiją reguliavimo institucijoje. NŽIRI 
pirmininkas ir Žiniasklaidos taryba turi plačius reguliavimo įgaliojimus visai ryšių rinkai, 
įskaitant tiesiogines ir netiesiogines audiovizualinės žiniasklaidos priemones, visuomenines 
žiniasklaidos priemones, spaudą ir interneto žiniasklaidą, taip pat elektronikos ryšių sektorių. 
Ši reguliavimo institucija turi įgaliojimus priimti teisės aktus dėl konkursų, licencijų 
išdavimo, dažnių spektro paskyrimo, dažnių valdymo, reguliavimo, stebėjimo, tyrimo ir 
sankcijų skyrimo.

Esamas pareigų skyrimo procedūras2 reikia pakeisti, kad būtų veiksmingai užtikrintas jų 
nepriklausomumas nuo bet kokios įtakos, nebūtų įmanoma duoti nurodymų, o atleidimas 
nebūtų naudojamas kaip politinio spaudimo priemonė. 

Trys atskiri visuomeniniai transliuotojai suburti į Žiniasklaidos paslaugų palaikymo ir turto 
valdymo fondą (įsteigtą pagal Įstatymo Nr. CLXXXV 136 straipsnį), kuris yra atsakingas už 
visuomeninių transliuotojų turto administravimą ir programų kūrimo koordinavimą. Kelia 
nerimą šio fondo stebėtojų taryba ir tai, kad Žiniasklaidos tarybos pirmininkas atrenka 
aukštesnio rango darbuotojus, nes tokia praktika kenkia pliuralizmo ir nepriklausomumo 
principams. 

Įstatymo Nr. CLXXXV 101 straipsnio 4 dalyje Vengrijos naujienų agentūrai suteikiama 
išskirtinė teisė kurti naujienų programas visuomeniniams žiniasklaidos paslaugų teikėjams, o 
visi dideli privatūs transliuotojai turėtų turėti savo naujienų tarnybas; Europos Tarybos 
atliktoje analizėje nustatyta, kad visuomeninių transliuotojų įpareigojimas naudoti nacionalinę 

                                               
1 Žr. rekomendaciją 17 p.
2 Institucijos pirmininkas galėtų būti išrinktas ir Žiniasklaidos tarybos pirmininku. Pirmininką tiesiogiai skiria 
ministras pirmininkas devynerių metų laikotarpiui, o pasibaigus šiam laikotarpiui jis gali būti išrinktas 
pakartotinai. Pirmininkas turi teisę skirti du pirmininko pavaduotojus neribotam terminui. Šis paskyrimas vyksta 
tiesiogiai, be oficialios atrankos procedūros arba viešo konkurso.
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naujienų agentūrą yra nepagrįstas ir nesąžiningas naujienų nuomonių įvairovės suvaržymas ir 
jis turėtų būti pašalintas.

Pliuralizmui ir turiniui didelę įtaką gali turėti ir nuostatos, kuriomis reglamentuojama 
Vengrijos visuomeninių transliuotojų struktūra, valdymas ir redaktorių priežiūra, taip pat jų 
finansavimo mechanizmas.

Trys visuomeniniai transliuotojai ir Vengrijos naujienų agentūra priklauso Visuomeninių 
paslaugų fondui, kurį valdo vienintelė patikėtinių valdyba. Tris šios valdybos narius skiria 
valdančioji parlamento partija arba partijos, kitus tris – opozicinės partijos. Kandidatai 
patvirtinami dviejų trečdalių posėdyje dalyvaujančių parlamento narių balsų dauguma.

Žiniasklaidos taryba pasiūlo Patikėtinių valdybos pirmininko ir kito nario kandidatūrą 
devynerių metų kadencijai, taip pat devynerių metų kadencijai skiriami ir parlamentinių 
partijų pasiūlyti kandidatai (2010 m. įstatymo Nr. CLXXXV 86 straipsnis). 

Visuomeninių paslaugų fondo Patikėtinių valdyba yra bendrai atsakinga už visuomenines 
žiniasklaidos priemones ir atlieka pagrindinį vaidmenį skiriant arba atleidžiant kiekvieno 
visuomeninio žiniasklaidos paslaugų teikėjo vadovus. Ji skiria visuomeninių transliuotojų 
stebėtojų tarybos, kuri kontroliuoja, kaip valdomi transliuotojai, pirmininką ir daugumą jos 
narių. Visuomeninių paslaugų taryba vertina, kaip laikomasi su viešosiomis paslaugomis 
susijusių įgaliojimų. Europos Tarybos analizėje pabrėžta, kad būtina aiškiai nustatyti, kad nei 
Patikėtinių valdyba, nei Priežiūros valdyba neturėtų vaidmens sprendžiant dėl programų ir 
nedarytų įtakos redaktoriams. 

Todėl reikėtų patikslinti esamą skyrimo į žiniasklaidos reguliavimo institucijų (Žiniasklaidos 
tarybą, Visuomeninių paslaugų fondo Patikėtinių valdybą ir Visuomeninių paslaugų valdybą) 
pareigas tvarką, kad būtų užtikrintas jų politinis neutralumas. Šiuo atžvilgiu nepakanka vien 
to, kad skyrimas į pareigas priklauso nuo tam tikros balsų daugumos, nes paskyrimo į 
pareigas taisyklė padeda sutvirtinti vertybę, kuri kultūriniu, politiniu ir kt. požiūriais yra 
įvairi, integruojanti ir pliuralistinė. To nepaisoma, jei balsavimo taisyklės neužtikrina tokio 
pliuralistinio, įvairaus ir integruojančio atstovavimo taryboje. 

Siekiant apsaugoti visuomeninių paslaugų teikėjų redaktorių nepriklausomumą ir institucijų 
savarankiškumą, Europos Taryba rekomenduoja, kad „Žiniasklaidos tarnyba neturėtų 
sprendžiamosios galios kuriant ir tvirtinant valstybės tarnautojų kodeksą ir apibrėžiant 
visuomeninių žiniasklaidos paslaugų aprėptį“1.

Rekomenduojama apskritai keisti Visuomeninių paslaugų fondo finansavimo sistemą, kad 
būtų užtikrintas skaidrus visuomeninių transliuotojų finansavimas ir jie būtų valdomi pagal 
finansinio savarankiškumo principus.

Kitos rekomendacijos susijusios su Žiniasklaidos ir ryšių komisaro institucija (Įstatymo Nr. 
CLXXXV 139 ir paskesni straipsniai). Siūloma ją pakeisti valstybės ombudsmenu, kuris 
turėtų apeliuotinus įgaliojimus spręsti vartotojų skundus dėl elektroninių ryšių paslaugų. 

                                               
1 Žr. Įstatymo Nr. CLXXXV 95, 98 ir 136 straipsnius, kuriuose reglamentuojamos žiniasklaidos tarnybos galios 
vis-à-vis Visuomeniniu paslaugų fondu. 
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Reikėtų pašalinti bendros konkursų teikti tam tikras tiesiogines paslaugas tvarkos išimtį, 
numatytą Įstatymo Nr. CLXXXV 48 straipsnio 4 dalyje, kurioje teigiama, kad tam tikrą ne 
ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį Žiniasklaidos tarnyba turi teisę ne konkurso tvarka skirti 
leidimus verslo subjektams teikti žiniasklaidos paslaugas visuomenės informavimo 
funkcijoms vykdyti.

Siekiant užtikrinti tikrą konkurenciją ir sąžiningumą, taip pat apsaugoti pareiškėjų teises dėl 
skelbimo apie pirkimą, kurį turi paskelbti Žiniasklaidos tarnyba, nuostatos, rekomenduojama, 
kad galėtų būti numatyta galimybė pareiškėjams pateikti skelbimą apie pirkimą teisminiam 
vertinimui, prieš naudojant jį kaip pagrindą įvertinimui. Reikėtų pailginti 15 dienų laikotarpį 
pateikti teisminį vertinimą dėl Žiniasklaidos tarnybos sprendimo dėl konkurso rezultatų. 
Reikėtų pakeisti 163 straipsnio 3 dalį, kad būtų įvesta galimybė sustabdyti administracinio 
potvarkio ir sankcijų vykdymą, jei apskundžiami Žiniasklaidos tarybos sprendimai.

Nuostatos dėl Žiniasklaidos tarnybos biuro ir Žiniasklaidos tarybos įgaliojimų skirti sankcijas 
visoms žiniasklaidos priemonėms, įskaitant spaudą ir interneto žiniasklaidą, už bet kokius 
žiniasklaidos teisės aktų pažeidimus (Įstatymo Nr. CLXXXV 185 ir paskesni straipsniai) 
įvertintos kaip turinčios neigiamą įtaką pažeidžiamoms įmonėms, kurioms gali tekti 
užsidaryti, ir gąsdinamą poveikį žiniasklaidos nepriklausomumui.  Europos Tarybos ekspertai 
rekomenduoja pakeisti šiuos straipsnius, kad būtų užtikrintas pažeidimo sunkumo ir taikytinos 
sankcijos griežtumo proporcingumas, taip pat pašalinti tas dalis, kuriose minimos 
maksimalios sankcijos, taikytinos spaudos ir internetinių paslaugų teikėjams.

Kitose rekomendacijose numatyta, kad Žiniasklaidos taryba turėtų nesikišti į save 
reguliuojančių institucijų veiklą ir kad įstatyme reikėtų labiau skatinti savireguliaciją. Reikėtų 
pakeisti Įstatymo Nr. CLXXXV 66 straipsnį, kad būtų įvestas skaidrus visuomeninės 
žiniasklaidos paslaugų reglamentavimas, pagrįstas visuomenės intereso reikalavimais. Dėl 
įstatymuose numatytų geriausios tarptautinės patirties, kuomet skatinama spaudos 
savireguliacija, neatitinkančių prievolių spausdintinėms žiniasklaidos priemonėms reikėtų 
pakeisti nuostatas dėl teisės reikalauti ištaisyti informaciją spaudoje pagal Įstatymo Nr. CIV 
12 straipsnį, kad save reguliuojančios institucijos galėtų nustatyti savo standartus; ši teisė 
turėtų būti taikoma tik tokiam turiniui, kuris yra iš esmės klaidinantis arba neteisingas.


