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I. Wprowadzenie

Ramy prawne dotyczące mediów na Węgrzech uległy znaczącym zmianom w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Konstytucja Węgier została zmieniona w 2010 r.1, a nowa ustawa zasadnicza 
zawierająca przepisy dotyczące prawa medialnego2 weszła w życie w 2012 r. Kilka ustaw w 
zakresie mediów weszło w życie w 2011 r. i zostało zmienionych w tym samym roku i w roku 
2012.

Wiele przepisów ustaw medialnych stało się przedmiotem krytyki międzynarodowej i 
ogólnokrajowej oraz było postrzeganych jako problematyczne w świetle Traktatów UE i 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, międzynarodowych i europejskich 
instrumentów prawnych i niewiążących tekstów na rzecz ochrony prawa do wolności opinii 
oraz wypowiedzi i informacji, a także właściwego orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka.

Niniejszy dokument roboczy przedstawia przegląd poszczególnych zapisów budzących 
kontrowersje, które zostały w międzyczasie zmienione lub mogłyby zostać dodatkowo 
wyjaśnione i skorygowane w celu zaradzenia pozostałym niedociągnięciom.

Pod uwagę wzięto różnorakie oceny przygotowane w ramach wymiany informacji z władzami 
węgierskimi przez Komisję Europejską, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Sekretarza 
Generalnego Rady Europy, przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów oraz specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. promowania prawa do wolności opinii i wypowiedzi, jak również 
raport ekspertów Rady Europy z dnia 11 maja 2012 r. na temat węgierskiego prawa 
medialnego3, opinię na temat nowej konstytucji Węgier sporządzoną przez Komisję Wenecką 
w dniach 17–18 czerwca 2011 r.4 i stanowisko rządu Węgier w jej sprawie, przekazane w 
dniu 6 lipca 2011 r.5.

W zapisach konstytucji wolność prasy nie została sformułowana jako prawo jednostki, lecz 

                                               
1 Zgromadzenie Krajowe zmieniło dotychczasową konstytucję Węgier na mocy ustawy nr CLXIII z 2010 r.; 
zmiana weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 7/A ust. 2 ustawodawstwo obejmuje 
rozporządzenia Krajowego Urzędu ds. Mediów i Telekomunikacji (NMHH). Na mocy zmian poprzedniej 
konstytucji do nowego aktu w art. 40/D wprowadzono również rozdział VIII/B regulujący 
funkcjonowanie Krajowego Urzędu ds. Mediów i Telekomunikacji (NMHH).
2 W art. T ust. 2 napisano, że: „Aktami normatywnymi są: (…) rozporządzenie kierowników autonomicznych 
organów regulacyjnych”. Art. IX ust. 3 brzmi: „Szczegółowe przepisy dotyczące wolności prasy oraz organu 
nadzoru nad mediami, prasą i rynkiem informacyjnym określa ustawa organiczna”. Zgodnie z art. 9 ust. 3 
„Prezydent Republiki mianuje (…) kierowników samodzielnych organów regulujących”. W art. 6 ust. 1 i 2 
przewidziano specjalny nadzór konstytucyjny nad dostępem do danych dotyczących interesu publicznego oraz 
ich rozpowszechnianiem. 
Art. 23 określa zasady dotyczące autonomicznych organów regulacyjnych: „Zgromadzenie Krajowe może 
powołać do życia ustawą organiczną autonomiczne organy regulacyjne w celu wykonywania wybranych 
uprawnień i obowiązków władzy wykonawczej”. Zgromadzenie Krajowe nie przyjęło jeszcze jednak żadnej 
ustawy organicznej w odniesieniu do prawa medialnego czy też autonomicznego organu regulacyjnego (ustawa 
medialna została uchwalona dnia 31 grudnia 2010 r., przed wejściem w życie ustawy zasadniczej z dniem 1 
stycznia 2012 r.). 
3 „Raport ekspertów Rady Europy na temat węgierskiego prawa medialnego: ustawa nr CIV z 2010 r. o wolności 
prasy oraz podstawowych zasadach dotyczących treści przekazów medialnych oraz ustawa nr CLXXXV z 2010 
r. o usługach medialnych i środkach masowego przekazu, z dnia 11 maja 2012 r.”.
4 Opinia nr 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
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jako obowiązek państwa1; kwestie uregulowania szczegółowych zasad wolności prasy i 
sprawowania nadzoru nad nią wyraźnie przenosi się do ustawy organicznej (dla której 
przyjęcia wymaga się większości dwóch trzecich głosów), bez żadnych wytycznych 
dotyczących celów, treści ani ograniczeń takiej ustawy2. Komisja Wenecka zaleciła 
wyjaśnienie tego, że gwarancje konstytucyjne obejmują prawa indywidualne3.

Ustawa nr LXXXII z dnia 10 sierpnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w dziedzinie 
mediów i środków przekazu zmieniła szereg praw w zakresie mediów i środków przekazu4. 
Na mocy ustawy zmieniono instytucjonalną strukturę ram prawnych i ustanowiono między 
innymi nowe, scentralizowane organy regulacyjne ds. mediów: Krajowy Urząd ds. Mediów i 
Telekomunikacji (NMHH) oraz Radę ds. Mediów.

Ustawa nr CIV z dnia 9 listopada 2010 r. o wolności prasy oraz podstawowych zasadach 
dotyczących treści przekazów medialnych („ustawa medialna”) określa podstawowe zasady 
dotyczące treści przekazów medialnych, natomiast ustawa nr CLXXXV z dnia 31 grudnia 
2010 r. o usługach medialnych i środkach masowego przekazu, zastępująca ustawę z 1996 r. o 
przekazie radiowym i telewizyjnym, określa nowe zasady dotyczące przekazywanych treści 
dla wszystkich platform medialnych, zakresu władzy nowych organów regulacyjnych ds. 
mediów oraz sankcji i grzywien za złamanie nowych przepisów prawnych. Obie ustawy 
weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i zostały zmienione w marcu 2011 r.5 wskutek 
negocjacji z Komisją Europejską. 

W orzeczeniu nr 165/2011 węgierski Trybunał Konstytucyjny ocenił konstytucyjność 
przepisów prawnych w zakresie procedury, w wyniku której ustawa została uchwalona, 
oficjalnego nadzoru nad mediami prasowymi, obowiązku rejestrowania drukowanych i 
elektronicznych materiałów prasowych, ochrony źródeł informacji, obowiązku dostarczania 
danych oraz działania Komisarza ds. Komunikacji i Mediów6.

                                               
1 Art. IX ustawy zasadniczej: „1. Każdy ma prawo do swobodnego głoszenia swych poglądów. 2. Węgry uznają 
i chronią wolność prasy oraz jej różnorodność, zapewniają także warunki swobodnej komunikacji niezbędnej do 
kształtowania się demokratycznej opinii publicznej. 3. Szczegółowe przepisy dotyczące wolności prasy oraz 
organu nadzoru nad mediami, prasą i rynkiem informacyjnym określa ustawa organiczna”. 
2 Zob. także stanowisko rządu Węgier, s. 6: W konstytucji – w art. IX – stwierdza się, że każdy ma prawo do 
swobodnego głoszenia swych poglądów. Takie sformułowanie zapisu o wolności wypowiedzi jest w pełni 
zgodne z odpowiednim artykułem EKPC (art. X). Równocześnie w art. IX zobowiązuje się państwo do 
uznawania i ochrony wolności i różnorodności prasy oraz zapewniania warunków do swobodnej komunikacji 
niezbędnej do kształtowania się demokratycznej opinii publicznej. W EKPC nie ma wyraźnego sformułowania 
na temat prawa jednostki do wolności prasy, natomiast takie prawo wynika z indywidualnego prawa do wolności 
wypowiedzi.
3 Zob. opinia Komisji Weneckiej, pkt 74.
4 Ustawa nr C z 2003 r. o elektronicznych środkach przekazu, ustawa nr I z 1996 r. o przekazie radiowym i 
telewizyjnym oraz ustawa nr CXXVII z 1996 r. o krajowej agencji prasowej.
5 Ustawa nr XIX z 2011 r., zmieniająca ustawy nr CIV z 2010 r. i nr CLXXXV z 2010 r. Po tych zmianach dnia 
19 lipca 2011 r. uchwalono ustawę nr CVII z 2011 r. o zmianie niektórych ustaw w dziedzinie elektronicznych 
środków przekazu, głównie „ustawy medialnej” z dnia 31 grudnia 2010 r., ustawy o elektronicznych środkach 
przekazu z 2003 r. oraz ustawy nr 74 z 2007 r. o zasadach dystrybucji i cyfryzacji programów.
6 Orzeczenie nr 165/2011 (XII. 20.) AB węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów 
prawnych w dziedzinie mediów, wydane zgodnie z ustawą nr XX z 1949 r. o konstytucji Republiki Węgierskiej, 
która unormowała zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do rozpatrywania petycji złożonych przez 
osoby fizyczne lub organizacje. Dokument dostępny na stronie: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
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Trybunał ocenił niektóre przepisy ustawy nr CIV z 2010 r. jako niezgodne z konstytucją i 
zwrócił się do węgierskiego Zgromadzenia Krajowego o naniesienie poprawek do ustawy do 
dnia 31 maja 2012 r. Przepisy te dotyczyły regulacji w odniesieniu do treści prasy 
drukowanej, władzy urzędu ds. mediów w zakresie drukowanych i elektronicznych środków 
przekazu, ochrony źródeł informacji dziennikarskich, urzędu Komisarza ds. Komunikacji i 
Mediów oraz prawa urzędu ds. mediów do dostępu do informacji prawnie chronionych.

Wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego za pomocą ustawy nr LXVI z 2012 r. 
wprowadzono poprawki do ustawy nr CIV z 2010 r., ustawy nr CLXXXV z 2010 r. i innych 
powiązanych aktów prawnych. Ustawa zmieniła odpowiednie przepisy dotyczące ochrony 
źródeł dostarczających informacji dostawcom treści medialnych1. Wskutek poprawek 
uchylono również szereg zobowiązań początkowo nałożonych na drukowane i elektroniczne 
środki przekazu, wprowadzono szczegółowe zasady ochrony źródeł informacji 
dziennikarskich oraz ponownie uregulowano dostęp do danych w ramach procedur urzędu ds. 
mediów. 

Ponadto ustawa zmieniła i ograniczyła zakres kompetencji Komisarza ds. Komunikacji i 
Mediów określony wcześniej w ustawie nr CLXXXV z 2010 r. Rozdziały 4 i 5 zmieniające 
ustawę nr CIV z 2010 r. i ustawę nr CLXXXV z 2010 r. mają status ustawy organicznej.

II. PE a wolność mediów

Międzynarodowe i europejskie regulacje dotyczące praw człowieka chronią wolność opinii 
oraz wolność wypowiedzi i informacji. Art. 19 Powszechnej deklaracji praw człowieka, 
art. 19 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz art. 10 europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stanowią główne punkty 
odniesienia w tym zakresie. Karta praw podstawowych UE idzie o krok dalej, ponieważ w 
art. 11 ust. 2 stwierdza się, że „Szanuje się wolność i pluralizm mediów”, co stanowi nowość w 
porównaniu z poprzednimi traktatami dotyczącymi praw człowieka. Wraz z wejściem w życie 
Traktatu z Lizbony karta stała się wiążąca, a obowiązek poszanowania w UE wolności i 
pluralizmu mediów musi być postrzegany z nowej perspektywy, szczególnie w związku z 
art. 2 (wartości i zasady UE), art. 7 i art. 9–12 TUE dotyczącymi demokracji i obywatelstwa. 

Obowiązek ochrony wolności opinii, wolności wypowiedzi i informacji oraz wolności 
mediów jest przede wszystkim obowiązkiem państw członkowskich, ponieważ wolności te są 
podstawowymi wartościami również gwarantowanymi w konstytucjach i przepisach tych 
państw. Wziąwszy pod uwagę powyższe, w przypadku poważnego zagrożenia lub naruszenia 
wolności i pluralizmu mediów w którymkolwiek z państw członkowskich, w oparciu o 
Traktaty i kartę Unia Europejska powinna przedsięwziąć działania mające na celu ochronę 
europejskiego systemu demokratycznego i pluralistycznego oraz praw obywateli. PE 
nieustannie wspiera taką wykładnię Traktatów i karty, a doktryna określa to podejście jako 
„odwróconą doktrynę Solange” w dążeniu do ochrony istoty praw podstawowych – i 
europejskiego obywatelstwa – gwarantowanych w art. 2 TUE poprzez unijne środki prawne 
skierowane przeciwko tym państwom członkowskim, które naruszają te prawa na szczeblu 
wewnętrznym i europejskim.

                                               
1 Ustawa nr III z 1952 r. o kodeksie postępowania cywilnego, ustawa nr XIX z 1998 r. o postępowaniu karnym 
oraz ustawa nr CXL z 2004 r. o ogólnych zasadach funkcjonowania i świadczenia usług w odniesieniu do 
publicznych organów administracyjnych. 



DT\919892PL.doc 5/12 PE500.583v01-00

PL

Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał obawy związane z wolnością i pluralizmem 
mediów1, a obecnie trwają ponadto prace nad sprawozdaniem w sprawie Karty praw 
podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE. 

III. Przegląd oceny węgierskiego prawa medialnego

Na szczeblu krajowym i międzynarodowym podmioty takie jak Komisja Europejska, 
Parlament Europejski, przedstawiciel OBWE ds. wolności mediów, Rada Europy, specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. promowania prawa do wolności opinii i wypowiedzi oraz instytucje 
akademickie, regionalne i międzynarodowe stowarzyszenia zawodowe wydawców prasy 
(Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet, Światowe Stowarzyszenie Wydawców 
Prasy, Międzynarodowy Instytut Prasowy, Organizacja Mediów Europy Południowo-
Wschodniej, Europejska Federacja Dziennikarzy, Europejskie Stowarzyszenie Agencji 
Prasowych, Reporterzy bez Granic), organizacje cywilne, takie jak Amnesty International, 
Freedom House2, oraz same media zwracają uwagę na problematyczne zapisy ustaw 
medialnych.

Krytyka dotyczy przede wszystkim przyjęcia aktów prawnych w ramach procedur 
parlamentarnych w oparciu o projekty ustaw zgłoszone przez posłów niebędących członkami 
rządu, nieuwzględniające konsultacji z partiami opozycji ani ze społeczeństwem 
obywatelskim, bardzo zhierarchizowanej struktury nadzoru nad mediami, kompetencji 
kierowniczych przewodniczącego organu regulacyjnego, braku przepisów gwarantujących 
niezależność tego organu, jego znacznych uprawnień kontrolnych i możliwości nakładania 
sankcji, znaczącego wpływu niektórych zapisów na treści programów, braku regulacji 
specyficznych dla określonych środków przekazu, braku przejrzystości procedur 
                                               
1 Rezolucje z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie koncentracji mediów, Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, s. 205; z dnia 
4 września 2003 r. w sprawie sytuacji praw podstawowych w UE, Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, s. 412, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie telewizji bez granic, Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, s. 453; z dnia 6 września 2005 r. w 
sprawie zastosowania art. 4 i 5 dyrektywy 89/552/EWG („Telewizja bez granic”), zmienionej dyrektywą 
97/36/WE, w latach 2001–2002, Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, s. 117; z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zagrożenia na terenie UE, a szczególnie we Włoszech, wolności wypowiedzi i informacji (art. 11 ust. 2 karty 
praw podstawowych, sprawozdanie przygotowane przez Johannę Boogerd-Quaak), Dz.U. 104 E z 30.4.2004, s. 
1026; z dnia 25 września 2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej, Dz.U. C 8 E 
z 14.1.2010, s. 75; z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie mediów na Węgrzech, P7_TA(2011)0094.
2W sprawozdaniu z 2012 r. na temat sytuacji na Węgrzech napisano, że Węgry z kraju 
wolnego stały się krajem częściowo wolnym, co odzwierciedla ogólne pogorszenie się 
sytuacji węgierskiego środowiska medialnego z powodu utworzenia nowej Krajowej Agencji 
Ochrony Danych; dowodem na istnienie procedur licencyjnych uzależnionych od kwestii 
politycznych jest odebranie antyrządowej stacji radiowej Klubrádió używanej przez nią 
częstotliwości fal; zwiększenie cenzury i autocenzury, w szczególności w mediach 
publicznych, oraz pogorszenie warunków gospodarczych dla przedsiębiorców działających w 
branży mediów niezależnych. Na Węgrzech istnieje bardzo wiele rodzajów drukowanych, 
radiowo-telewizyjnych i elektronicznych środków przekazu, obejmujących również prywatne 
media informacyjne jawnie identyfikujące się z określoną stroną sceny politycznej. 
Konstytucja Węgier chroni wolność wyrażania opinii i wolność prasy, jednak ostatni z 
szeregu kontrowersyjnych aktów prawnych dotyczących mediów, przyjęty w 2010 r., wszedł 
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. pośród protestów ze strony dziennikarzy oraz nacisków ze 
strony międzynarodowych obrońców wolności mediów. Sprawozdanie jest dostępne pod 
adresem http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary.
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przetargowych dotyczących udzielania licencji, nieokreśloności norm mogących potencjalnie 
doprowadzić do ich arbitralnego wdrażania i egzekwowania.

Komisja Europejska uznała, że nowe ustawodawstwo budzi zastrzeżenia w zakresie 
przestrzegania podstawowego prawa wolności prasy gwarantowanego w Traktatach 
europejskich oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w zakresie zgodności 
z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych1. Problematyczne zapisy odnosiły się 
do nieproporcjonalnego stosowania zasad dotyczących wyważonych informacji, nakładania 
grzywien na nadawców mających siedzibę i działających zgodnie z prawem w innych 
państwach członkowskich, zasad rejestrowania i wydawania pozwoleń dla dostawców usług 
medialnych oraz zasad zabraniających obrażania jednostek, mniejszości oraz większości. 

W rezolucji z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustawy medialnej na Węgrzech2 Parlament 
Europejski stwierdził, że „wdrażanie węgierskiej ustawy medialnej należy bezzwłocznie 
zawiesić i poddać ją przeglądowi na podstawie uwag i wniosków Komisji, OBWE i Rady 
Europy (…)”. Wezwał on władze węgierskie do przywrócenia niezależnego nadzoru nad 
mediami i do uniemożliwienia państwu wpływania na wolność wypowiedzi i „wyważone 
relacjonowanie wydarzeń w mediach”, a Komisję „do dalszego ścisłego monitorowania i 
oceny zgodności węgierskiej ustawy medialnej po wprowadzonych zmianach z przepisami 
prawa europejskiego, a w szczególności z Kartą praw podstawowych”.

W opinii z dnia 25 lutego 2011 r. dotyczącej węgierskiego prawa medialnego w świetle 
standardów Rady Europy w zakresie wolności mediów3 Komisarz Praw Człowieka Rady 
Europy dokonał analizy ustaw medialnych i zaproponował poprawki. 

Zidentyfikowano następujące naruszenia wolności mediów: zalecenia dotyczące rodzaju oraz 
zakresu informacji, jakie powinny wypływać od wszystkich dostawców usług medialnych 
(art. 13 ustawy medialnej z 2010 r.), nakładanie sankcji na media (art. 187 ustawy o środkach 
masowego przekazu z 2010 r.), środki ograniczające wolność prasy w postaci wymogów w 
zakresie rejestracji (art. 45 i 46 ustawy o środkach masowego przekazu z 2010 r.), wyjątki od 
ochrony źródeł informacji dziennikarskich (art. 6 i 4 ustawy medialnej z 2010 r.).

W zakresie niezależności i pluralizmu mediów w opinii podkreślono następujące problemy: 
osłabienie gwarancji konstytucyjnych w zakresie pluralizmu (art. 61 konstytucji Węgier wraz 
z poprawkami z 2010 r.), brak niezależności organów regulacyjnych ds. mediów (art. 14 ust. 2 
zmienionej ustawy nr C z 2003 r. o elektronicznych środkach przekazu, art. 124 i 125 ustawy 
o środkach masowego przekazu z 2010 r.), brak zabezpieczeń mających na celu 
zagwarantowanie niezależności publicznych nadawców (art. 102 ustawy o środkach 
masowego przekazu z 2010 r.), brak skutecznych lokalnych środków zaradczych dla 
podmiotów medialnych podlegających decyzjom Rady ds. Mediów (art. 163, 164, 165 i 166 
ustawy o środkach masowego przekazu z 2010 r.).

W odniesieniu do tych zagadnień komisarz Thomas Hammarberg otrzymał w czerwcu 2011 r. 

                                               
1 Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
2 P7_TA(2011)0094, w szczególności ust. 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//PL.
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289.
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komentarz od władz Węgier1, mający na celu dostarczenie dalszych informacji, wyjaśnienie 
wszelkich potencjalnych nieporozumień oraz potwierdzenie wykładni przedmiotowych 
zapisów przez władze Węgier.

Zalecenia z analizy prawnej OBWE wystosowanej do rządu Węgier dnia 28 lutego 2011 r. 
odnosiły się do następujących kwestii2: usunięcie z ustaw wymogów prawnych w zakresie 
wyważonego relacjonowania wydarzeń w mediach oraz innych zaleceń dotyczących treści, 
ochrona niezależności wydawców, zapewnienie tego, by różne zasady miały zastosowanie do 
różnych rodzajów mediów (drukowanych, radiowo-telewizyjnych i elektronicznych środków 
przekazu), wyjaśnienie mętnych zapisów ustaw, usunięcie wymogów w zakresie rejestracji 
uznanych za nadmierne, zapewnienie niezależności i kompetencji organu regulacyjnego, 
zapewnienie obiektywności i pluralizmu w procedurze wyznaczania organów regulacyjnych 
dla branży medialnej, rezygnacja z poddania drukowanych środków przekazu jurysdykcji 
organu regulacyjnego oraz skuteczne zachęcanie do samoregulacji.

Wskutek negocjacji z Komisją Europejską w marcu 2011 r. węgierskie Zgromadzenie 
Krajowe przyjęło poprawki do przepisów w następujących zagadnieniach: obowiązek w 
zakresie wyważonego relacjonowania wydarzeń w mediach, zasada kraju pochodzenia, 
wymogi w zakresie rejestracji drukowanych materiałów prasowych oraz ograniczenia w 
zakresie treści obraźliwych. 

W kwietniu 2011 r. specjalny sprawozdawca ONZ ds. promowania i ochrony prawa do 
wolności opinii i wypowiedzi przedstawił analizę3 spójną z opiniami wyrażonymi przez 
niezależnych ekspertów z Rady Europy i OBWE. W analizie tej wyraził on zadowolenie z 
poprawek przyjętych w marcu 2011, jednocześnie podkreślając pozostałe zastrzeżenia 
dotyczące: regulacji w zakresie treści medialnych, niewystarczających gwarancji mających na 
celu zapewnienie niezależności i bezstronności urzędu ds. mediów, zbyt wysokich grzywien i 
innych sankcji administracyjnych, stosowania przepisów prawa medialnego do wszystkich 
rodzajów mediów, łącznie z prasą i internetem, wymogów w zakresie rejestracji oraz braku 
wystarczającej ochrony dla źródeł informacji dziennikarskich. 

Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją budapeszteńskiego Uniwersytetu 
Środkowoeuropejskiego przeprowadziło badanie porównawcze spójności węgierskich ustaw 
medialnych z praktykami i normami europejskimi, z którego wyciągnięto wniosek, że bieżące 
prawo medialne nie jest spójne z praktykami i normami europejskimi, i w którym 
jednocześnie zauważono, że węgierski urząd ds. mediów skupia wyjątkową w skali Europy 
liczbę uprawnień4. Badanie zostało przedstawione na drugim zebraniu niezależnej grupy 
wysokiego szczebla do spraw wolności i pluralizmu mediów.

                                               
1

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntran
et=FEC65B&BackColorLogged=FFC679.
2 http://www.osce.org/fom/75990.
Zob. również analiza i ocena z września 2010 r. http://www.osce.org/fom/71218.
3 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
4 https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Badanie zawiera przeprowadzone przez ekspertów analizy 56 ustaw medialnych z 20 
krajów europejskich i państw członkowskich UE, na które rząd Węgier powoływał się jako na precedensy dla 
nowego węgierskiego prawa medialnego.
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IV. Pozostałe zastrzeżenia

Niektóre ze wspomnianych wyżej kwestii nadal wymagają działań, pomimo zmian 
wprowadzonych do przepisów w 2011 r. wskutek negocjacji z Komisją Europejską oraz w 
maju 2012 wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2011 r.

Po przyjęciu poprawek w 2012 r. przedstawiciel OBWE ds. wolności mediów oświadczył, że 
niektóre poprawki wprowadzono i przyjęto nagle i bez konsultacji z zainteresowanymi 
stronami oraz że kluczowe elementy ustaw nie zostały zmienione, w szczególności sposób
wyznaczania przewodniczącego i członków urzędu ds. mediów oraz Rady ds. Mediów, zakres 
ich władzy w odniesieniu do przekazywanych treści medialnych, nakładanie wysokich 
grzywien, brak ochrony niezależności finansowej i redakcyjnej nadawców publicznych. 

W liście z dnia 15 czerwca 2012 r. Laszlo Kover, marszałek węgierskiego Zgromadzenia 
Krajowego, przekazał OBWE szczegółowe informacje na temat zmian w ustawach oraz 
oświadczył, że wskutek poprawek przyjętych przez Zgromadzenie Krajowe ustawa medialna 
zapewni pełną wolność opinii i wolność prasy. 

Podobne zastrzeżenia do tych wyrażonych przez OBWE zostały sformułowane w raporcie 
Rady Europy z maja 2012 r., w którym eksperci oceniający zgodność ustaw medialnych (wraz 
z poprawkami przedstawionymi w maju 2012 r.) z europejską Konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności (EKPC), Europejską konwencją o telewizji 
ponadgranicznej oraz zaleceniami Rady Europy i innymi dokumentami normotwórczymi w 
zakresie działalności mediów i wolności wypowiedzi1. W raporcie zaleca się kompleksowy 
przegląd, szczegółowe wyjaśnienie, a w niektórych przypadkach uchylenie, określonych 
przepisów dotyczących rejestracji i przejrzystości, regulacji w odniesieniu do treści, 
obowiązku zachowania określonego zakresu informacji, ochrony źródeł, mediów publicznych 
oraz organów regulacyjnych.

Wymogi w zakresie rejestracji mające zastosowanie do wszystkich rodzajów mediów 
mogłyby oznaczać ograniczenie wolności prasy. 

W odniesieniu do art. 41–46 ustawy nr CLXXXV o procedurach rejestracji usług medialnych 
raport Rady Europy zawiera zalecenia, zgodnie z którymi ustawa nr CLXXXV powinna 
zawierać wyraźne rozróżnienie między zasadami ogólnymi mającymi zastosowanie do 
wszystkich rodzajów mediów (łącznie z mediami drukowanymi), egzekwowanymi przez sądy 
powszechne, a zasadami szczególnymi dotyczącymi wyłącznie audiowizualnych usług 
medialnych, egzekwowanymi przede wszystkim przez wyspecjalizowane administracyjne 
organy regulacyjne; nie powinno się wymagać rejestracji usług w dziedzinie prasowych 
mediów drukowanych i elektronicznych w organie administracyjnym ds. mediów, w takich 
przypadkach powinny mieć zastosowanie zwyczajne wymogi w zakresie rejestracji 
przedsiębiorców; nałożenie obowiązku w zakresie rejestracji jest sprzeczne z zasadami 
proporcjonalności jednoznacznie ustanowionymi na mocy orzecznictwa Europejskiego 

                                               
1 Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentem „Raport ekspertów Rady Europy na temat 
węgierskiego prawa medialnego: ustawa nr CIV z 2010 r. o wolności prasy oraz podstawowych zasadach 
dotyczących treści przekazów medialnych oraz ustawa nr CLXXXV z 2010 r. o usługach medialnych i środkach 
masowego przekazu, z dnia 11 maja 2012 r.”, s. 7–10.
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Trybunału Praw Człowieka1. 

Przepisy dotyczące wymogów w zakresie treści oraz wymogu w zakresie wyważonego 
relacjonowania wydarzeń w mediach2 mogą prowadzić do arbitralnych interpretacji oraz 
ograniczać swobodne rozprzestrzenianie informacji i opinii w mediach. 

W raporcie Rady Europy przypomina się, że art. 10 europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz związane z nim orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka jasno stanowią, że władze publiczne nie mogą bezpodstawnie 
ingerować w treści przekazów medialnych. Ochrona zagwarantowana w art. 10 w kwestii 
wolności wypowiedzi i informacji wymaga, aby wszelkie ograniczenia w społeczeństwie 
demokratycznym były przewidziane prawnie i obowiązywały wyłącznie w niezbędnym 
zakresie. Przepisy prawne nie mogą być niejasne lub zbyt ogólne i muszą mieć wąskie 
znaczenie, powiązane zawsze z celami, zasadami i prawami, które ostatecznie 
usprawiedliwiają nałożenie takich ograniczeń.

W raporcie podkreślono, że poprawki do ustawy nr CIV zaproponowano w 2012 r. w zgodzie 
z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że niektóre wymogi 
dotyczące treści nie powinny mieć zastosowania do usług w dziedzinie prasowych mediów 
drukowanych i elektronicznych, jednak ustawa nr CLXXXV nie została zmieniona w tym 
zakresie. W celu rozwiązania problemów w odniesieniu do zakresu, nadmiernej ingerencji 
administracyjnej oraz niepewności prawa zaleca się, aby Rada ds. Mediów nie dysponowała 
administracyjnymi uprawnieniami regulacyjnymi (zarówno w zakresie treści, jak i w zakresie 
licencjonowania) wobec mediów drukowanych i elektronicznych, a kryteria takie jak 
„odpowiedni”, „autentyczny”, „rzeczowy”, „obiektywny” i „wyważony” zostały usunięte z 
ustaw nr CIV i nr CLXXXV i zastąpione jaśniejszymi i prostszymi wymogami (na przykład 
dotyczącymi precyzyjności i równowagi), zgodnymi ze standardami europejskimi oraz 
prawem innych państw członkowskich Rady Europy. Prawo musi również zapewnić osobom 
je interpretującym definicję odpowiednich uprawnień w celu wyeliminowania potencjalnego 
marginesu swobody uznania, która byłaby sprzeczna z prawem europejskim3. 

Nałożony na dostawców usług medialnych obowiązek dostarczenia odpowiedniego lub 
właściwego zakresu treści przekazów jest powiązany z formalnymi procedurami składania 
skarg, ponieważ art. 181 ustawy nr CLXXXV przyznaje administracyjnym organom 
regulacyjnym ds. mediów prawo do rozpatrywania wniosków związanych z możliwymi 
naruszeniami w oparciu o szczególne postępowanie administracyjne. 
                                               
1 Zob. rozdział dotyczący rejestracji i przejrzystości, raport Rady Europy, s. 12–15.
2 Na przykład zgodnie z art. 10 ustawy nr CIV wszystkie osoby mają prawo do uzyskiwania miarodajnych 
informacji na temat spraw publicznych, a system medialny zapewnia szybkie dostarczanie autentycznych i 
precyzyjnych informacji na temat tych spraw i wydarzeń. Art. 13 zawiera stwierdzenie, zgodnie z którym 
linearne usługi medialne polegające na dostarczaniu informacji zapewniają zróżnicowane, wyczerpujące, 
rzeczowe, aktualne, obiektywne i wyważone relacjonowanie wydarzeń dotyczących kwestii leżących w polu 
zainteresowania ogółu. Art. 16 ustawy nr CIV zawiera stwierdzenie, że treści przekazów medialnych nie 
naruszają porządku konstytucyjnego. Art. 17 ustawy nr CIV zabrania wykluczania członków danego narodu, 
społeczności, mniejszości czy większości narodowych, etnicznych, językowych i innych, jak również 
jakichkolwiek grup religijnych i wyznaniowych. Art. 19 ustawy nr CIV zawiera ogólne przepisy w zakresie 
treści szkodliwych. Art. 20 ustawy nr CIV w sprawie przekazów komercyjnych zawiera zakaz obrażania 
przekonań religijnych lub ideologicznych. Art. 28 ust. 1 lit. (a) ustawy nr CLXXXV zabrania sponsorowania 
programów politycznych i informacyjnych. 
3 Zob. zalecenie, s. 17.
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Aby uniknąć negatywnego wpływu na wolność mediów zarządzanie systemem regulacyjnym
powinno zapewniać odpowiedzialność oraz niezależność od ingerencji politycznych. Rządowi 
węgierskiemu zaleca się wprowadzenie dalszych zmian w kwestii wyznaczania organów 
regulacyjnych. Działania organów regulacyjnych powinny podlegać zasadom przejrzystości i 
rozliczalności i opierać się na takim systemie finansowania, który zapewni im możliwość 
pełnienia funkcji w sposób kompletny i niezależny.

Art. 109 ustawy nr CLXXXV oraz następne zawierają szczegółowe zasady funkcjonowania 
organu regulacyjnego ds. mediów. Krajowy Urząd ds. Mediów i Telekomunikacji (NMHH) 
jest wspólnym organem odpowiedzialnym za administrację obu segmentów, zarówno 
telekomunikacji, jak i mediów. Składa się z kilku organów, z których niektóre mają 
niezależną jurysdykcję – Przewodniczący, Rada ds. Mediów oraz Urząd. Zadania związane z 
regulacją w dziedzinie mediów są wykonywane przez Radę ds. Mediów (na której czele stoi z 
zasady przewodniczący całego urzędu NMHH), organ kolegialny o względnej autonomii w 
ramach struktury organizacyjnej urzędu NMHH. Przewodniczący oraz Rada ds. Mediów 
urzędu NMHH mają duże uprawnienia regulacyjne wobec wszystkich rynków przekazu, 
łącznie z audiowizualnymi usługami medialnymi, linearnymi i na żądanie, mediami 
publicznymi, prasą drukowaną i elektroniczną oraz sektorem elektronicznych środków 
przekazu. Organ regulacyjny może przyjmować akty normatywne w zakresie przetargów, 
licencji, przydzielania widma, zarządzania częstotliwością, nadzoru, monitorowania, 
dochodzeń oraz nakładania sankcji.

Obowiązujące procedury wyznaczania1 powinny zostać zmienione w celu skutecznego 
zapewnienia niezależności organów od wszelkich ingerencji, aby nie było możliwości 
przekazywania instrukcji i aby dymisje nie mogły posłużyć jako forma nacisku politycznego. 

Trzej odrębni nadawcy publiczni zostali zgrupowani w Fundusz Zarządzania Aktywami i 
Wsparcia na rzecz Usług Medialnych (ustanowiony na mocy art. 136 ustawy nr CLXXXV) 
odpowiedzialny za administrowanie aktywami nadawców publicznych oraz za koordynację 
produkcji programów. Ustanowienie Rady Nadzorczej Funduszu oraz wybór kadry 
kierowniczej przez przewodniczącego Rady ds. Mediów budzą zastrzeżenia, ponieważ 
stanowią zagrożenie dla pluralizmu i niezależności. 

Art. 101 ust. 4 ustawy nr CLXXXV przyznaje Węgierskiej Agencji Prasowej wyłączne prawo 
do tworzenia programów informacyjnych dla publicznych dostawców usług medialnych, 
natomiast wszyscy najwięksi prywatni nadawcy muszą mieć swoje własne serwisy 
informacyjne. Raport Rady Europy pokazuje, że nałożony na publicznych nadawców 
obowiązek korzystania z usług państwowej agencji prasowej jest nierozsądnym i 
niesprawiedliwym ograniczeniem pluralizmu przekazywania informacji i powinien zostać 
uchylony.

Przepisy prawne regulujące strukturę, sposób zarządzania oraz kontrolę redakcyjną 
węgierskich nadawców publicznych oraz mechanizm ich finansowania także mogą mieć 

                                               
1 Przewodniczący urzędu NMHH może zostać również wybrany na przewodniczącego Rady ds. Mediów. 
Przewodniczący jest wyznaczany bezpośrednio przez premiera na dziewięcioletnią kadencję i po jej upływie 
może zostać wybrany ponownie. Przewodniczącemu przysługuje prawo do wyznaczenia dwóch 
wiceprzewodniczących na czas nieokreślony. Mianowanie jest bezpośrednie, bez konieczności przeprowadzenia 
formalnych procedur wyboru lub konkursu publicznego.
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znaczący wpływ na pluralizm oraz na przekazywane treści.

Trzej nadawcy publiczni oraz Węgierska Agencja Prasowa należą do Fundacji Usług 
Publicznych, zarządzanej przez wspólną radę nadzorczą. Trzech członków rady mianuje 
parlamentarna partia rządząca lub koalicja partii rządzących, pozostałych trzech – partie 
opozycyjne. Kandydaci wybierani są większością dwóch trzecich głosów posłów.

Rada ds. Mediów wyznacza przewodniczącego rady nadzorczej i innego członka na dziewięć 
lat; kadencja członków nominowanych przez partie parlamentarne również trwa dziewięć lat 
(art. 86 ustawy nr CLXXXV z 2010 r.). 

Rada nadzorcza Fundacji Usług Publicznych jest ogólnie odpowiedzialna za media publiczne 
oraz odgrywa główną rolę w wyznaczaniu oraz dymisjonowaniu kierowników każdego z 
publicznych dostawców usług medialnych. Wyznacza również przewodniczącego oraz 
większość członków rady nadzorczej nadawców publicznych, którzy monitorują sposób 
zarządzania tymi nadawcami. Rada ds. Usług Publicznych ocenia zgodność z 
upoważnieniami w zakresie dostarczania usług publicznych. W raporcie Rady Europy 
zaznaczono, że powinno się wyraźnie określić, że żadna z rad nadzorczych nie powinna 
odgrywać roli w opracowywaniu programów ani wywierać wpływu na działalność 
redakcyjną. 

Obowiązujący system wyznaczania członków organów regulacyjnych ds. mediów (Rada ds. 
Mediów, rada nadzorcza Fundacji Usług Publicznych oraz Rada ds. Usług Publicznych) 
powinien zostać zatem zmieniony w celu zapewnienia neutralności politycznej. W tym celu 
nie wystarczy zapewnić wyznaczania członków w oparciu o określoną większość, ponieważ 
taka zasada wyznaczania nie gwarantuje zachowania wartości charakteryzującej się 
połączeniem różnorodności, integracyjności i pluralizmu, w znaczeniu kulturowym, 
politycznym i innych. Nie jest to przestrzegane, jeśli zasada głosowania nie służy 
wyznaczeniu pluralistycznego, zróżnicowanego i integracyjnego przedstawicielstwa w Radzie 
ds. Mediów. 

Mając na uwadze ochronę niezależności redakcyjnej oraz autonomii instytucjonalnej 
publicznych dostawców usług medialnych, Rada Europy zaleca, aby organy regulacyjne ds. 
mediów nie miały mocy podejmowania decyzji w odniesieniu do opracowywania oraz 
zatwierdzania kodeksu usług publicznych oraz aby określić zakres publicznych usług 
medialnych1.

Zaleca się ogólną zmianę systemu finansowania Fundacji Usług Publicznych w celu 
zapewnienia przejrzystości finansowania oraz wydatków nadawców publicznych oraz aby 
zapewnić to, by byli oni zarządzani zgodnie z zasadami autonomii finansowej.

Inne zalecenia odnoszą się do ustanowienia Komisarza ds. Komunikacji i Mediów (art. 139 i 
następne ustawy nr CLXXXV), którego można by było zastąpić ustawowo ustanowionym 
urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich z uprawnieniami w pełni podlegającymi odwołaniu, 

                                               
1 Zob. art. 95, 98 i 136 ustawy nr CLXXXV regulującej zakres uprawnień organu regulacyjnego ds. mediów 
wobec Fundacji Usług Publicznych. 
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którego zadaniem byłoby zajmowanie się skargami konsumentów w odniesieniu do usług 
komunikacji elektronicznej. 

Należy wyeliminować wyjątek od ogólnej zasady przetargów opartych na konkurencyjności 
w celu zapewnienia świadczenia niektórych usług linearnych, zawarty w art. 48 ust. 4 ustawy 
nr CLXXXV stanowiącym, że na określony okres do trzech lat organy ds. mediów będą miały 
prawo do upoważnienia, bez konieczności przeprowadzania przetargu, określonej jednostki 
gospodarczej do dostarczania usług medialnych w dążeniu do pełnienia funkcji publicznych.

W celu zapewnienia prawdziwej konkurencyjności i sprawiedliwości, jak również ochrony 
praw kandydatów przy publikowaniu ogłoszenia o zamówieniu przez organy ds. mediów 
zaleca się umożliwienie kandydatom przedłożenia tego ogłoszenia do kontroli sądowej zanim 
zostanie ono użyte jako podstawa oceny. Zaleca się przedłużenie piętnastodniowego terminu 
na złożenie wniosku o kontrolę sądową uchwały organów ds. mediów w sprawie wyników 
przetargu. Należy zmienić art. 163 ust. 3 w celu wprowadzenia możliwości zawieszenia 
nakazu administracyjnego i sankcji w przypadku skarg na uchwały Rady ds. Mediów.

Przepisy dotyczące prawa urzędu ds. mediów i Rady ds. Mediów do nakładania sankcji na 
wszystkie media, łącznie z prasą drukowaną i elektroniczną, za jakiekolwiek naruszenie 
przepisów prawa medialnego (art. 185 ustawy nr CLXXXV i następne) zostały ocenione jako 
mające potencjalnie negatywny wpływ na słabe podmioty, które będą musiały zawiesić 
działalność, oraz jako mogące podważyć niezależność mediów. Eksperci Rady Europy 
zalecają zmianę powyższych artykułów w celu zapewnienia proporcjonalności między 
powagą naruszenia a surowością grożącej sankcji oraz uchylenie ustępów odnoszących się do 
sankcji maksymalnych, jakie mogą zostać nałożone na dostawców usług w dziedzinie 
mediów drukowanych i elektronicznych.

Inne zalecenia przewidują brak możliwości ingerencji Rady ds. Mediów w działania organów 
samoregulacyjnych oraz konieczność wzmocnienia w ustawodawstwie zachęt do 
samoregulacji. Należy zmienić art. 66 ustawy nr CLXXXV w celu wprowadzenia 
przejrzystych przepisów dotyczących usług mediów społecznościowych w oparciu o 
wymagania interesu publicznego. W odniesieniu do ustawowych obowiązków nałożonych na 
media drukowane, sprzecznych z najlepszą praktyką międzynarodową, według której prasę 
zachęca się do samoregulacji, przepisy ustanawiające prawo do zażądania poprawek w prasie 
zgodnie z art. 12 ustawy nr CIV powinny zostać zmienione, aby umożliwić organom 
samoregulacyjnym ustanawianie własnych standardów; takie prawo powinno być ograniczone 
do treści, które wprowadzają w błąd lub są nieuczciwe.


