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I. Inleiding

De Hongaarse mediawetgeving is de afgelopen twee jaar ingrijpend veranderd. De grondwet 
van de Republiek Hongarije is in 2010 gewijzigd1 en er is in 2012 een nieuwe grondwet in 
werking getreden die een nieuwe mediawetgeving inhoudt2. In 2011 zijn er verscheidene 
wetten betreffende de media in werking getreden, die nog hetzelfde jaar en in 2012 gewijzigd 
werden.

Een aantal bepalingen van de mediawetten riepen in binnen- en buitenland kritiek op omdat 
ze op gespannen voet staan met de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie ("het Handvest"), de internationale en Europese instrumenten en niet-
bindende teksten tot bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, en de 
jurisprudentie ter zake van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Dit werkdocument geeft een overzicht van de afzonderlijke bepalingen die aanleiding gaven 
tot verontrusting en intussen gewijzigd zijn, dan wel nog verduidelijking en herziening 
behoeven om de resterende problemen uit de wereld te helpen.

Bij de opstelling van dit werkdocument is onder meer gebruikgemaakt van rapporten die ter 
voorbereiding van overleg met de Hongaarse autoriteiten waren opgesteld door de Europese 
Commissie, de commissaris voor de rechten van de mens van de Raad van Europa, de 
secretaris-generaal van de Raad van Europa, de OVSE-vertegenwoordiger voor mediavrijheid 
en de speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van meningsuiting, naast de analyse van 11 mei 
2012 inzake de Hongaarse mediawetgeving van deskundigen van de Raad van Europa3, het 
advies van 17-18 juni 2011 inzake de nieuwe Hongaarse grondwet van de Commissie van 
Venetië4 en het standpunt ter zake van de Hongaarse regering dat op 6 juli 2011 is 
toegezonden5.

In de grondwet wordt de persvrijheid niet als een individueel recht gedefinieerd maar als een 

                                               
1 De vroegere Hongaarse grondwet is door het parlement gewijzigd bij Wet nr. CLXIII (2010); deze wijziging is
op 2 januari 2011 in werking getreden. Artikel 7/A, lid 2, luidt als volgt: "De wetgeving omvat ... decreten van 
de Nationale Media- en Telecommunicatieautoriteit (NMHH) ..." Bij de wijziging van de grondwet is voorts bij 
artikel 40/D een nieuw hoofdstuk VIII/B toegevoegd betreffende de Nationale Media- en 
Telecommunicatieautoriteit (NMHH).
2 Artikel T, lid 2, luidt als volgt: "de rechtsstaat houdt in ... decreten van het hoofd van een autonoom 
toezichthoudend orgaan." In artikel 9, lid 3, staat: "Nadere voorschriften voor de persvrijheid en de 
toezichthouder voor mediadiensten, persproducten en de informatiecommunicatiemarkt worden bij kardinale wet 
geregeld." Volgens artikel 9, lid 3, worden de hoofden van de autonome toezichthoudende organen door de 
president van de republiek benoemd. Bij artikel 6, leden 1 en 2, is speciale constitutionele bescherming geregeld 
voor de toegang tot en verspreiding van informatie van openbaar belang. 
Artikel 23 betreft de autonome toezichthoudende organen: "Het parlement kan bij kardinale wet autonome 
toezichthoudende organen instellen voor het uitvoeren van bepaalde taken en bepaalde bevoegdheden van de 
uitvoerende macht." Het parlement heeft echter nog geen kardinale wetten aangenomen inzake de media of het 
toezichthoudende orgaan. (De mediawetten zijn op 31 december 2010 van kracht geworden, dus voordat de 
grondwet op 1 januari 2012 in werking trad.) 
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 Opinion no. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
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verplichting van de overheid1; voor de formulering van gedetailleerde voorschriften voor de 
persvrijheid en het toezicht daarop wordt uitdrukkelijk naar een kardinale wet verwezen 
(waarvoor een tweederde meerderheid vereist is), zonder enige leidraad voor doel, inhoud en 
beperkingen van zo'n wet2. De Commissie van Venetië deed de aanbeveling om duidelijk te 
maken dat de constitutionele garanties individuele rechten inhouden3.

Bij Wet nr. LXXXII van 10 augustus 2010 zijn een aantal wetten inzake media en 
telecommunicatie gewijzigd4. Bij deze wet is de inrichting van het toezicht hervormd en zijn 
onder meer de nieuwe gecentraliseerde mediatoezichthouders ingesteld: de Nationale Media-
en Telecommunicatieautoriteit (NMHH) en de Mediaraad.

Wet nr. CIV van 9 november 2010 inzake de persvrijheid en de grondregels voor media-
inhoud (de "Mediawet") bepaalt aan welke basisvoorschriften media-inhoud moet voldoen, en 
Wet nr. CLXXXV van 31 december 2010 inzake mediadiensten en massamedia, die in de 
plaats kwam van de omroepwet van 1996, geeft nieuwe regels voor de inhoud van alle 
mediaplatforms, omschrijft de nieuwe mediatoezichthouders en bepaalt wat de sancties en 
boetes zijn in geval van overtreding van de nieuwe wetgeving. Deze twee wetten traden op 
1 januari 2011 in werking en werden na onderhandelingen met de Europese Commissie in 
maart 2011 gewijzigd5. 

Bij beslissing nr. 165/2011 deed het Hongaarse Constitutioneel Hof uitspraak over de 
grondwettigheid van regelingen inzake de procedure volgens welke de wet tot stand was 
gekomen, het overheidstoezicht op de pers, de verplichte registratie van gedrukte en 
onlinemedia, de bescherming van journalistieke bronnen, de verplichte verstrekking van 
gegevens en de commissaris voor de media en telecommunicatie6.

                                               
1 Zie artikel IX van de grondwet: "1) Eenieder heeft het recht zijn of haar mening te uiten. 2) Hongarije erkent en 
verdedigt de vrijheid en de verscheidenheid van de pers en draagt zorg voor de voorwaarden voor de vrije 
verspreiding van informatie die noodzakelijk is voor de vorming van een democratische publieke opinie. 3) 
Nadere voorschriften voor de persvrijheid en het toezichtsorgaan voor mediadiensten, persproducten en de 
informatiecommunicatiemarkt worden bij kardinale wet geregeld." 
2 Zie het standpunt van de regering van Hongarije, blz. 6: "In artikel IX van de grondwet wordt verklaard dat 
elke persoon het recht heeft zijn of haar mening te uiten. Een dergelijke formulering van de vrijheid van 
meningsuiting sluit volkomen aan op het desbetreffende artikel van het EVRM (artikel X). Bij artikel IX is de 
staat tevens verplicht de vrijheid en de verscheidenheid van de pers te erkennen en te verdedigen en zorg te 
dragen voor de voorwaarden voor de vrije verspreiding van informatie die noodzakelijk is voor de vorming van 
een democratische publieke opinie. Ook het EVRM bevat geen uitdrukkelijke formulering met betrekking tot het 
individuele recht op persvrijheid – een dergelijk recht moet worden afgeleid van het individuele recht op vrije 
meningsuiting."
3 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 74.
4 Wet nr. C (2003) betreffende telecommunicatie, Wet nr. I (1996) betreffende de omroep en Wet nr. CXXVII 
(1996) betreffende het nationaal persbureau.
5 Wet nr. XIX (2011) tot wijziging van Wet nr. CIV (2010) en Wet nr.CLXXXV (2010). Nadere wijzigingen 
werden aangebracht met Wet nr. CVII van 19 juli 2011 tot wijziging van bepaalde wetten op het gebied van de 
telecommunicatie, met name de mediawet van 31 december 2010, de wet op de telecommunicatie uit 2003 en 
Wet nr. LXXIV uit 2007, die betrekking had op de distributie en digitalisering van programma's.
6 Beslissing 165/2011 (XII. 20.) AB van het Hongaarse Constitutioneel Hof betreffende de mediaregelgeving, tot 
stand gekomen overeenkomstig Wet nr. XX (1949) betreffende de grondwet van de Republiek Hongarije, waarin 
de bevoegdheid van het Constitutioneel Hof is vastgelegd om uitspraak te doen naar aanleiding van 
verzoekschriften van burgers en organisaties. Zie: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
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Het hof verklaarde een aantal bepalingen van Wet nr. CIV uit 2010 voor ongrondwettig en 
verzocht het Hongaarse parlement de wet uiterlijk op 31 mei 2012 te wijzigen. Het ging 
daarbij om de bepalingen inzake de inhoud van de geschreven pers, de bevoegdheden van de 
Media-autoriteit ten opzichte van gedrukte en onlinemedia, de bescherming van journalistieke 
bronnen, het Commissariaat voor de media en telecommunicatie, en de bevoegdheid van de 
Media-autoriteit om wettelijk beschermde informatie op te vragen.

Naar aanleiding van de uitspraak van het Constitutioneel Hof werd in 2012 Wet nr. LXIV 
aangenomen tot wijziging van Wet nr. CIV (2010), Wet nr. CLXXXV (2010) en een aantal 
daarmee samenhangende wetten. Er werden wijzigingen aangebracht in de bepalingen inzake 
de bescherming van de bron die informatie levert aan de aanbieder van media-inhoud1. Bij de 
wijziging werden ook een aantal verplichtingen ongedaan gemaakt die oorspronkelijk voor 
gedrukte en onlinemedia golden; voorts werden er uitgebreide regels ingevoerd voor de 
bescherming van journalistieke bronnen, en werd de toegang van de Media-autoriteit tot 
gegevens opnieuw in haar procedures vastgelegd. 

De wijzigingswet hield voorts een wijziging en inperking van de op Wet nr. CLXXXV (2010) 
gebaseerde bevoegdheden van de commissaris voor de media en telecommunicatie in. De 
hoofdstukken 4 en 5 houdende wijziging van Wet nr. CIV (2010) en Wet nr.CLXXXV (2010) 
zijn tot kardinale wet verklaard.

II. The EP en de persvrijheid

Het internationaal en Europees recht op het gebied van de mensenrechten beschermt de 
vrijheid van meningsuiting en de informatievrijheid. Artikel 19 van de Universele Verklaring 
van de rechten van de mens, artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten en artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens zijn in dit verband de belangrijkste bepalingen. Het Handvest van de grondrechten 
van de EU gaat een stap met artikel 11, lid 2 ("De vrijheid en de pluriformiteit van de media 
worden geëerbiedigd."), wat een nieuwigheid is ten opzichte van voorgaande verdragen 
inzake de rechten van de mens. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is het 
Handvest bindend geworden en moet de verplichting binnen de EU om de vrijheid en de 
pluriformiteit van de media te eerbiedigen in een nieuw perspectief worden gezien, in het 
bijzonder in verband met artikel 2 (Europese waarden en beginselen), artikel 7 en artikel 9-12 
VEU over democratie en burgerschap. 

Het is in de eerste plaats een taak van de lidstaten om de vrijheid van meningsuiting en de 
informatie- en mediavrijheid te beschermen, aangezien deze beginselen ook in de nationale 
grondwet en wetten worden gewaarborgd. Gezien het voorgaande moet de Europese Unie, in 
het geval van een serieus gevaar voor of schending van de vrijheid en de pluriformiteit van de 
media in een lidstaat, op grond van de Verdragen en het Handvest het initiatief nemen en 
interveniëren om de Europese democratische en pluralistische orde en de rechten van de 
burgers te beschermen. Het EP schaart zich stelselmatig achter deze interpretatie van de 
Verdragen en het Handvest, terwijl de doctrine deze aanpak omschreef als "reverse Solange" 
gericht op de bescherming van de essentie van de grondrechten - en van het Europees 
burgerschap - als vastgelegd in artikel 2 VEU, in de gehele Europese rechtsruimte tegen EU-
                                               
1 Wet nr. III (1952) inzake de burgerlijke rechtsvordering, Wet nr. XIX (1998) inzake de strafvordering, en Wet 
nr. CXL (2004) houdende algemene voorschriften voor overheidsprocedures en -diensten. 
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lidstaten welke deze op Europees en internationaal niveau schenden.

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk blijk gegeven van zijn verontrusting op het punt 
van de vrijheid en pluriformiteit van de media1, en werkt momenteel aan een verslag over het 
EU-Handvest en standaardkaders voor mediavrijheid in de gehele EU. 

III. Overzicht van de toetsing van de Hongaarse mediawetgeving

De problematische inhoud van de mediawetten is in binnen- en buitenland aan de orde gesteld 
door een veelheid aan instellingen en organisaties, waaronder de Europese Commissie, het 
Europees Parlement, de OVSE-vertegenwoordiger voor mediavrijheid, de Raad van Europa, 
de speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van meningsuiting, academische instellingen, 
beroepsorganisaties op het gebied van de media zoals de Europese Vereniging van 
Dagbladuitgevers, de World Association of Newspapers and News Publishers, het 
International Press Institute, de South East Europe Media Organisation, de Europese Federatie 
van Journalisten, de European Alliance of News Agencies, Verslaggevers Zonder Grenzen, 
alsook organisaties als Amnesty International en Freedom House2, en door de media zelf.

De kritiek was voornamelijk gericht op het feit dat de wetten via initiatieven van individuele 
parlementsleden tot stand waren gekomen, waardoor overleg met de oppositie en inspraak van 
maatschappelijke organisaties achterwege kon blijven, en daarnaast op het sterk hiërarchische 
karakter van het mediatoezicht, de zeggenschap van de voorzitter van de toezichthoudende 
autoriteit, het gebrek aan waarborgen voor de onafhankelijkheid van de autoriteit, de ruime 
bevoegdheden inzake toezicht en sancties waarover de autoriteit beschikte, de sterke invloed 
van bepaalde voorschriften op de inhoud van de programmering, het ontbreken van 
mediumspecifieke regulering, het gebrek aan transparantie bij de veiling van licenties, en de 
vaagheid van voorschriften met als gevolg de mogelijkheid van willekeur bij toepassing en 
handhaving.

De Europese Commissie gaf uiting aan haar vrees dat de nieuwe wetgeving wellicht niet 
                                               
1 Resolutie van 20 november 2002 over mediaconcentratie (PB C 25E van 29.1.2004, blz. 205); resolutie van 4 
september 2003 over de situatie van de grondrechten in de EU (PB C 76E van 25.3.2004, blz. 412); resolutie van 
4 september 2003 over "Televisie zonder grenzen" (PB C 76E van 25.3.2004, blz. 453); resolutie van 6 
september 2005 over de toepassing van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 89/552/EEG ("Televisie zonder 
grenzen"), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG, voor de periode 2001-2002 (PB C 193E van 17.8.2006, blz. 
117); resolutie van 22 april 2004 over de risico's van schending in de Europese Unie en met name in Italië van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie (artikel 11, lid 2, van het Handvest van de grondrechten) (verslag 
Boogerd-Quaak) (PB C 104E van 30.4.2004, blz. 1026); resolutie van 25 september 2008 over concentratie en 
pluralisme in de media in de Europese Unie (PB C 8E van 14.1.2010, blz. 75); resolutie van 10 maart 2011 over 
de mediawet in Hongarije (P7_TA(2011)0094).
2In het rapport over Hongarije van 2012 staat het volgende: Hongarije is afgezakt van "vrij" tot "gedeeltelijk 
vrij" vanwege de achteruitgang voor de media over de hele linie ten gevolge van de oprichting van het nationaal 
bureau voor gegevensbescherming; aanwijzingen voor politiek gemotiveerde ontslagen met als gevolg het 
wegvallen van de frequenties van de niet-regeringsgezinde radiozender Klubrádió; toenemende berichten over 
censuur en zelfcensuur, met name bij de publieke zenders; en de verslechterende economische situatie voor 
onafhankelijke mediaondernemers. (...) Hongarije kent een breed scala aan gedrukte media en radio- en tv-
zenders, waarbij de private media duidelijk partij kiezen voor deze of gene zijde van het politieke spectrum. De 
Hongaarse constitutie beschermt de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, maar op 1 januari 2011 trad 
de jongste van een serie in 2010 aangenomen omstreden mediawetten in werking, terwijl de protesten van 
journalisten en internationale persvrijheidwaakhonden aanhielden. [vertaling Europees Parlement]. Zie 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary
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strookte met de fundamentele vrijheden voor de media zoals verankerd in de Europese 
Verdragen en het Handvest, en evenmin met de richtlijn audiovisuele mediadiensten1. De 
Commissie zag vooral problemen bij de bepalingen inzake evenwichtige berichtgeving, 
boetes voor officieel in andere lidstaten gevestigde en toegelaten zenders, registratie en 
toelating van aanbieders van mediadiensten, en sancties voor belediging van personen, 
minderheden en meerderheden. 

In zijn resolutie van 10 maart 2011 over de mediawet in Hongarije2, stelde het Europees 
Parlement dat "de Hongaarse mediawet (...) met spoed moet worden opgeschort en herzien op 
basis van de opmerkingen en voorstellen van de Commissie, de OVSE en de Raad van Europa 
(...)". Het riep de Hongaarse autoriteiten op de onafhankelijkheid van het mediabestuur te 
herstellen en een einde te maken aan staatsbemoeienis op het vlak van de vrijheid van 
meningsuiting en 'evenwichtige berichtgeving', en het verzocht de Commissie "van nabij 
toezicht te blijven houden op en te zorgen voor de beoordeling van de conformiteit van de 
gewijzigde Hongaarse mediawet met de Europese regelgeving, en met name met het Handvest 
van de grondrechten".

De commissaris voor de rechten van de mens van de Raad van Europa bracht op 25 februari 
2011 een advies uit over de Hongaarse mediawetgeving in het licht van de normen inzake 
mediavrijheid van de Raad van Europa3, waarin de mediawetten werden geanalyseerd en 
voorstellen tot wijziging werden gedaan. 

Ten aanzien van de mediavrijheid werden de volgende knelpunten gesignaleerd: voorschriften 
voor de berichtgeving door alle media (art. 13 van de pers- en mediawet uit 2010), sancties 
voor de media (art. 187 van de wet op de massamedia uit 2010), preventieve inperkingen van 
de persvrijheid in de vorm van een registratieverplichting (art. 45 en 46 van de wet op de 
massamedia uit 2010), uitzonderingen op het verschoningsrecht van journalisten (art. 4 en 6 
van de pers- en mediawet uit 2010).

Ten aanzien van de onafhankelijkheid en pluriformiteit van de media werd in het advies op de 
volgende problemen gewezen: minder grondwettelijke waarborgen voor de pluriformiteit (art. 
61 van de grondwet van 2010), te geringe onafhankelijkheid van de toezichthouders (art. 14/2 
van de gewijzigde Wet nr. C uit 2003 inzake telecommunicatie; art. 124 en 125 van de wet op 
de massamedia uit 2010), gebrek aan waarborgen voor de onafhankelijkheid van de publieke 
omroep (art. 102 van de wet op de massamedia uit 2010), het ontbreken van nationale 
beroepsmogelijkheden voor media tegen besluiten van de Mediaraad (art. 163, 164, 165 en 
166 van de wet op de massamedia uit 2010).

Met betrekking tot deze specifieke punten ontving commissaris Hammarberg in juni 2011 een 
repliek van de Hongaarse overheid4 waarin nadere informatie werd gegeven, potentiële 
misverstanden werden weggenomen en de interpretatie van de Hongaarse overheid van de 

                                               
1 PB L 95 van 15.4.2010, blz.. 1.
2 P7_TA(2011)0130, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0130+0+DOC+XML+V0//NL
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
4

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntran
et=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
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verschillende bepalingen werd bevestigd.

De OVSE deed de Hongaarse regering op 28 februari 2011 onder meer de volgende 
aanbevelingen uit haar juridische analyse toekomen1: schrapping uit de wet van de wettelijke 
voorschriften inzake evenwichtige berichtgeving en andere voorschriften inzake inhoud, 
waarborgen voor de onafhankelijkheid van redacties, afzonderlijke regelingen voor de 
verschillende media (geschreven pers, omroep, internet), verduidelijking van de vage 
begrippen in de wet, schrapping van de buitensporig geachte registratieverplichting, 
onafhankelijkheid en competentie van de toezichthouder, objectiviteit en pluralisme bij de 
benoeming van bestuurders in de mediasector, vrijwaring van de geschreven pers van 
toezicht, en aansporing tot zelfregulering.

Na de onderhandelingen met de Europese Commissie wijzigde het Hongaarse parlement de 
wet in maart 2011 op de volgende punten: de verplichting tot evenwichtige berichtgeving, het 
oorspronglandbeginsel, de verplichte registratie van bladen en de beperkingen wat betreft 
beledigende inhoud. 

In april 2011 kwam de speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van meningsuiting met een 
analyse2, die aansloot bij de opvattingen van de onafhankelijke deskundigen van de Raad van 
Europa en de OVSE. De speciale rapporteur sprak zijn waardering uit voor de wijzigingen 
van maart 2011, maar vermeldde nog de volgende kritiekpunten: regulering van de media-
inhoud, onvoldoende waarborgen voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Media-
autoriteit, buitensporige boetes en administratieve sancties, de geldigheid van de mediawet 
voor alle soorten media, ook pers en internet, de registratieverplichting, en onvoldoende 
bescherming van journalistieke bronnen. 

Uit een vergelijkende studie van het centrum voor media- en communicatiewetenschap van de 
Central European University naar de verenigbaarheid van de Hongaarse mediawetgeving met 
de Europese praktijk en regelgeving bleek dat de huidige mediawetgeving niet aan de 
Europese normen voldoet en dat de Hongaarse Media-autoriteit over gecombineerde 
bevoegdheden beschikt die voor Europa ongekend zijn3. De studie werd gepresenteerd op de 
tweede bijeenkomst van de Groep op hoog niveau inzake persvrijheid en pluriformiteit van de 
media. 

IV. Resterende punten van zorg 

Een aantal van de genoemde punten verdienen nadere aandacht, ondanks de wetswijziging 
van 2011 na de onderhandelingen met de Europese Commissie en die van mei 2012 naar 
aanleiding van de uitspraak van het Constitutioneel Hof van december 2011.

Na de wetswijziging van 2012 wees de OVSE-vertegenwoordiger voor mediavrijheid erop dat 

                                               
1 http://www.osce.org/fom/75990
Zie ook de analyse en beoordeling van september 2010: http://www.osce.org/fom/71218
2 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11829&LangID=E.
3 https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. De studie bestaat uit analyses van de 56 mediaregelingen in 20 landen in de EU en de 
rest van Europa, die de Hongaarse regering naar eigen zeggen voor de nieuwe mediawetgeving als leidraad had 
genomen.
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een aantal wijzigingen met spoed en zonder inspraak van de belanghebbenden tot stand waren 
gekomen, en dat bepaalde wezenlijke elementen van de wet geen verbetering hadden 
ondergaan, te weten de benoeming van de voorzitter en de leden van de Media-autoriteit en de 
Mediaraad, hun zeggenschap over de inhoud van radio- en tv-uitzendingen, de hoge boetes, 
en het ontbreken van waarborgen voor de financiële en redactionele onafhankelijkheid bij de 
publieke omroep. 

Bij schrijven van 15 juni 2012 verstrekte de Hongaarse parlementsvoorzitter László Kövér de 
OVSE nadere informatie over de wetswijzigingen en stelde hij dat de mediawet zoals 
gewijzigd door het parlement volledige vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zou 
garanderen. 

Soortgelijke bedenkingen als die van de OVSE werden naar voren gebracht door deskundigen 
van de Raad van Europa in een rapport van mei 2012 over de verenigbaarheid van de 
gewijzigde mediawetten (volgens het voorstel van mei 2012) met het Europees Verdrag tot 
bescherming van rechten van de mens (EVRM), het Europees Verdrag inzake 
grensoverschrijdende televisie, de aanbevelingen van de Raad van Europa en andere 
normatieve teksten op het gebied van media en vrijheid van meningsuiting1. In het rapport 
werd aanbevolen bepalingen inzake registratie en transparantie, regulering van inhoud, 
verplichtingen ten aanzien van berichtgeving, bescherming van bronnen, publieke media en 
toezichthouders ingrijpend te herzien, verduidelijken of schrappen.

Verplichte registratie van alle soorten media kan op inperking van de persvrijheid neerkomen. 

Ten aanzien van de artikelen 41 tot en met 46 van Wet nr. CLXXXV voor wat betreft de 
registratieprocedure voor mediadiensten deden de deskundigen van de Raad van Europa de 
volgende aanbeveling: In Wet nr. CLXXXV moet een duidelijk onderscheid worden 
aangebracht tussen de algemene regels die voor alle media (inclusief de gedrukte media) 
gelden en die onder de bevoegdheid van de gewone rechter vallen, en specifieke regels die 
alleen voor de audiovisuele media gelden en waarvoor een gespecialiseerde toezichthouder 
bevoegd is. Voorts wordt aanbevolen dat gedrukte en onlinemedia niet bij de Media-autoriteit 
hoeven worden aangemeld, maar dat de gewone inschrijving bij de kamer van koophandel 
kan volstaan. Registratie is volgens de deskundigen van de Raad van Europa in strijd met het 
evenredigheidsbeginsel zoals dat door het EHRM wordt geïnterpreteerd2. 

Voorschriften inzake inhoud en evenwichtige berichtgeving3 kunnen aanleiding geven tot 

                                               
1 Voor een volledig overzicht, zie "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", blz. 7-10.
2 Zie de paragraaf over registratie en transparantie in het rapport van de Raad van Europa, blz.12-15.
3 Art. 10 van Wet nr. CIV bepaalt bijvoorbeeld dat eenieder het recht heeft juiste informatie over staatszaken te 
ontvangen en dat de media snel authentieke en correcte informatie over die zaken en gebeurtenissen dienen te 
verschaffen; art. 13 bepaalt dat lineaire informatiemediadiensten gehouden zijn over zaken die voor het grote 
publiek van belang zijn, in gevarieerde, omvattende, feitelijke, actuele, objectieve en evenwichtige berichtgeving 
te voorzien; art. 16 van Wet nr. CIV bepaalt dat media-inhoud de constitutionele orde niet mag schenden; art. 17 
van Wet nr. CIV verbiedt de uitsluiting van naties, gemeenschappen, nationale, etnische en taalminderheden of 
van enigerlei meerderheid alsook van kerkelijke of godsdienstige groeperingen; art. 19 van Wet nr. CIV heeft in 
algemene zin betrekking op schadelijke inhoud; art. 20 van Wet nr. CIV betreffende commerciële communicatie 
verbiedt belediging van godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen; art. 28/1 onder a) van Wet nr. 
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willekeurige interpretatie en de vrije verspreiding van informatie en meningen door de media 
inperken. 

Het rapport van de Raad van Europa wijst erop dat uit artikel 10 EVRM en de bijbehorende 
jurisprudentie van het EHRM duidelijk blijkt dat de overheid zich van inmenging in media-
inhoud moet onthouden. De door artikel 10 geboden bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting en de informatievrijheid impliceert dat elke beperking daarvan bij de wet 
voorzien moet zijn en in een democratische samenleving nodig moet zijn. Wetsbepalingen 
mogen niet vaag of te ruim zijn en moeten in enge zin geïnterpreteerd worden, en altijd 
gekoppeld zijn aan doeleinden, beginselen en rechten die de betrokken beperkingen 
rechtvaardigen, aldus het rapport van de Raad van Europa.

In 2012 zijn amendementen op Wet nr. CIV voorgesteld die aansloten bij het oordeel van het 
Constitutioneel Hof dat bepaalde voorschriften inzake inhoud niet moesten gelden voor 
gedrukte en onlinemedia. Wet nr. CLXXXV is op dat punt echter niet gewijzigd. Naar 
aanleiding van de bedenkingen ten aanzien van het toepassingsgebied, buitensporige 
overheidsbemoeienis en rechtsonzekerheid is de aanbeveling gedaan dat de Mediaraad ten 
aanzien van de geschreven pers (en internetmedia) zijn administratieve toezichthoudende rol 
(wat betreft inhoud of vergunningen) moet afstaan, en dat eisen als "juist", "authentiek", 
"feitelijk", "objectief" en "evenwichtig" uit de wetten CIV en CLXXXV dienen te worden 
geschrapt en vervangen door helderder en eenvoudiger eisen (bijv. zorgvuldigheid en 
evenwicht), overeenkomstig de Europese normen en de wetgeving van andere lidstaten van de 
Raad van Europa. De wet moet voorts een omschrijving van deze opdrachten geven, zodat er 
bij de interpretatie geen speelruimte overblijft om het Europees recht te schenden, aldus het 
rapport1. 

De verplichting voor de media om adequate berichtgeving te verschaffen is gekoppeld aan 
formele klachtenprocedures op grond van artikel 181 van Wet nr. CLXXXV, dat de 
administratieve mediatoezichthouder de bevoegdheid geeft om klachten over mogelijke 
inbreuken met behulp van specifieke administratieve procedures te behandelen. 

Om negatieve gevolgen voor de persvrijheid te voorkomen moet het toezichtsysteem zodanig 
gehanteerd worden dat verantwoording en onafhankelijkheid van politieke inmenging 
gegarandeerd zijn. Ook zijn de Hongaarse regering wijzigingen aanbevolen op het punt van 
de benoeming van toezichthouders. De toezichthoudende autoriteiten moeten transparant zijn 
en verantwoording afleggen, en de financiering moet zodanig geregeld zijn dat ze hun taak 
volledig onafhankelijk kunnen uitvoeren.

In art. 109 e.v. van Wet nr. CLXXXV zijn in detail de regels voor de toezichthoudende 
autoriteit voor de media vastgelegd. De Nationale Media- en Telecommunicatieautoriteit 
(NMHH) is een convergente autoriteit die zowel de telecommunicatiesector als de media 
moet bestrijken. Zij bestaat uit verscheidene organen, waarvan sommige over onafhankelijke 
jurisdictie beschikken - de voorzitter, de Mediaraad en het Commissariaat voor de media. Het 
mediatoezicht wordt uitgevoerd door de Mediaraad (in beginsel onder voorzitterschap van de 
voorzitter van de Autoriteit), een collectief orgaan met een zekere autonomie binnen de 
                                                                                                                                                  
CLXXXV houdt een verbod in op het sponsoren van actualiteitenprogramma's en uitzendingen van politieke 
partijen. 
1 Zie aanbeveling, blz. 17.
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Autoriteit. De voorzitter en de Mediaraad van NMHH beschikken over ruime 
toezichthoudende bevoegdheden ten aanzien van alle vormen van communicatie, van 
audiovisuele lineaire media en on-demand media via gedrukte en onlinebladen tot 
telecommunicatie. De toezichthouder heeft de bevoegdheid besluiten uit te vaardigen wat 
betreft aanbestedingen, vergunningsverlening, spectrumtoewijzing, frequentiebeheer, 
bewaking, toezicht en sancties.

De huidige benoemingsprocedures1 moeten gewijzigd worden om onafhankelijkheid ten 
opzichte van eventuele inmenging te garanderen, zodat er geen instructies kunnen worden 
gegeven en ontslag niet als politiek drukmiddel kan worden gebruikt. 

Drie afzonderlijke publieke omroepen zijn gezamenlijk ondergebracht bij het Fonds voor 
mediaondersteuning en vermogensbeheer (opgericht bij art. 136 van Wet nr. CLXXXV), dat 
de activa van de publieke omroep moet beheren en de programmaproductie moet coördineren. 
De samenstelling van de raad van toezicht van het Fonds en de selectie van leidinggevenden 
door de voorzitter van de Mediaraad geven aanleiding tot bedenkingen omdat hierbij de 
pluriformiteit en de onafhankelijkheid in het geding zijn. 

Artikel 101/4 van Wet nr. CLXXXV geeft het Hongaars Persbureau het exclusieve recht om 
nieuws- en actualiteitenuitzendingen voor de publieke omroep te produceren, terwijl de grote 
publieke zenders geacht worden een eigen nieuwsdienst te hebben; volgens het rapport van de 
Raad van Europa is het onredelijk dat de publieke zenders verplicht zijn van de diensten van 
het Nationaal Persbureau gebruik te maken en wordt daardoor de pluriformiteit van de 
nieuwsvoorziening ingeperkt - reden waarom deze verplichting moet verdwijnen.

De bepalingen inzake structuur, beheer en redactioneel toezicht bij de publieke omroep alsook 
de financiering daarvan kunnen eveneens van invloed zijn op de pluriformiteit en de 
programma-inhoud.

De drie publieke zenders en het Hongaars Persbureau zijn eigendom van de Stichting publieke 
omroep, die onder het beheer van één curatorium staat. Drie bestuursleden worden door de 
regeringspartij(en) voorgedragen en drie door de oppositiepartijen. De leden worden benoemd 
als ze in het parlement twee derden van de stemmen krijgen.

De Mediaraad benoemt de voorzitter en een lid van het curatorium voor een ambtstermijn van 
negen jaar; ook de door de in het parlement vertegenwoordigde partijen aangewezen leden 
hebben een ambtstermijn van negen jaar (art. 86 van Wet nr. CLXXXV). 

Het curatorium van de Stichting publieke omroep heeft de algehele verantwoordelijkheid voor 
de publieke media en speelt een belangrijke rol bij benoeming en ontslag van 
mediabestuurders. Het benoemt de voorzitter en de meeste leden van de raad van toezicht van 
elke publieke zender, die toezicht houdt op de wijze waarop de zender bestuurd wordt. De 
Raad van bestuur voor de publieke omroep ziet toe op het publieke karakter van de omroep. 
In het rapport van de Raad van Europa wordt benadrukt dat er een expliciete bepaling moet 

                                               
1 De voorzitter van de Autoriteit zou ook tot voorzitter van de Mediaraad kunnen worden gekozen. De voorzitter 
wordt door de premier zelf benoemd voor een ambtstermijn van negen jaar, waarna herbenoeming mogelijk is.
De voorzitter kan voor onbepaalde tijd twee ondervoorzitters aanwijzen. De benoeming vindt plaats zonder 
formele selectieprocedure of openbare oproep voor kandidaten.
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komen die verbiedt dat het curatorium of de raad van toezicht zich mengt in de 
programmering of het redactioneel beleid. 

Omwille van de politieke neutraliteit is er dus een herziening nodig van het 
benoemingssysteem voor de toezichthoudende organen (Mediaraad, curatorium van de 
Stichting publieke omroep, en Raad van bestuur voor de publieke omroep). Het is dus geen 
goede zaak als benoemingen afhangen van een bepaalde meerderheid, want het uitgangspunt 
is dat met de benoemingen naar een in cultureel, politiek en ander opzicht diverse, inclusieve 
en pluralistische samenstelling wordt gestreefd. Daar komt niet veel van terecht als de 
kiesprocedure niet bevorderlijk is voor een pluralistische, diverse en inclusieve 
vertegenwoordiging in de raad. 

Omwille van de redactionele onafhankelijkheid en institutionele autonomie van de publieke 
media beveelt de Raad van Europa aan dat de media-autoriteit geen zeggenschap heeft over 
de opstelling en goedkeuring van de code publieke dienstverlening en de invulling van het 
begrip "publieke mediadiensten"1.

Aanbevolen wordt de financiering van de Stichting publieke omroep grondig te wijzigingen 
omwille van de transparantie van financiering en bestedingen van publieke zenders en 
omwille van hun financiële autonomie.

Daarnaast zijn er aanbevelingen met betrekking tot de commissaris voor de media en 
telecommunicatie (art. 139 e.v. van Wet nr. CLXXXV), die wellicht beter plaats kan maken 
voor een officiële ombudsman met volwaardige bevoegdheden om klachten van consumenten 
inzake telecommunicatiediensten te behandelen. 

Artikel 48/4 van Wet nr. CLXXXV maakt het gedurende maximaal drie jaar mogelijk dat een 
onderneming met toestemming van de media-autoriteit zonder voorafgaande aanbesteding 
mediadiensten verricht in het openbaar belang. Deze uitzondering op de 
aanbestedingsverplichting dient te worden ingetrokken.

Omwille van reële concurrentie en eerlijkheid en ter bescherming van de rechten van de 
inschrijvers wordt ten aanzien van de door de media-autoriteit te publiceren aankondiging van 
aanbesteding aanbevolen een bepaling op te nemen die de inschrijvers de gelegenheid biedt de 
rechter om een oordeel te vragen alvorens de inschrijvingen worden beoordeeld. De termijn 
van vijftien dagen voor aanhangigmaking bij de rechter na het gunningsbesluit van de media-
autoriteit moet verlengd worden. Artikel 163, lid 3, moet gewijzigd worden zodat een klacht 
tegen een besluit van de Mediaraad opschortende werking heeft ten aanzien van 
administratieve beslissingen en sancties.

De bepalingen volgens welke het Commissariaat voor de media en de Mediaraad alle media, 
met inbegrip van de pers en internetmedia, sancties kunnen opleggen voor enigerlei 
overtreding van de mediawetgeving (art. 185 e.v. van Wet nr. CLXXXV), kunnen volgens het 
rapport negatief uitwerken op kwetsbare media, die tot sluiten genoopt zouden kunnen zijn, en 

                                               

1 Zie art. 95, 98 en 136 van Wet nr. CLXXXV betreffende de bevoegdheden van de media-autoriteit 
ten opzichte van de Stichting publieke dienstverlening. 
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op de onafhankelijkheid van de media. De deskundigen van de Raad van Europa bevelen aan 
deze artikelen te wijzigen om de zwaarte van de sancties af te stemmen op de ernst van de 
overtreding, en zij pleiten daarnaast voor schrapping van de bepalingen waarin sprake is van 
maximumstraffen voor uitgevers van gedrukte en onlinemedia.

Voorts wordt gesteld dat de Mediaraad zich niet zou moeten bemoeien met de 
zelfreguleringsorganen en dat zelfregulering door de wet moet worden gestimuleerd. Artikel 
66 van Wet nr. CLXXXV moet in die zin worden gewijzigd dat er voor lokale media 
transparante regelgeving komt, uitgaande van de vereisten van het algemeen belang. Ten 
aanzien van de wettelijke verplichtingen voor gedrukte media die in strijd zijn met wat 
internationaal gangbaar is (nl. zelfregulering bij de pers), bepleiten de deskundigen dat de 
bepalingen inzake het recht op rectificatie (art. 12 van Wet nr. CIV) gewijzigd worden zodat 
de zelfreguleringsorganen hun eigen normen kunnen vaststellen; het recht op rectificatie moet 
beperkt blijven tot feitelijk misleidende of oneerlijke berichtgeving.


