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I. Introdução

Nos últimos dois anos, o quadro normativo que rege a comunicação social na Hungria foi 
significativamente alterado. A Constituição da República da Hungria foi alterada em 20101 e 
uma nova Lei Fundamental que inclui nova regulamentação relacionada com a lei da 
comunicação social2 entrou em vigor em 2012. Vários atos que regulamentam a comunicação 
social entraram em vigor em 2011, tendo sido alterados no mesmo ano e em 2012. 

Várias disposições das leis de imprensa foram alvo de críticas internacionais e nacionais e 
consideradas problemáticas à luz dos tratados da UE e da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (doravante designada a «Carta»), dos instrumentos jurídicos internacionais e 
europeus e dos textos não vinculativos que protegem o direito à liberdade de opinião, 
expressão e informação e da jurisprudência relevante do Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem.
O presente documento de trabalho fornece uma visão geral das disposições específicas que 
suscitam preocupação que foram, entretanto, alteradas ou que são passíveis de esclarecimento 
ou revisão adicionais para corrigir as insuficiências subsistentes.

São tidas em consideração várias avaliações elaboradas no quadro de intercâmbios com as 
autoridades húngaras pela Comissão Europeia, pelo Comissário dos Direitos do Homem do 
Conselho da Europa, pelo Secretário-Geral do Conselho da Europa, pelo Representante da 
OSCE para a Liberdade dos Meios de Comunicação Social e pelo Relator Especial das 
Nações Unidas para a Liberdade de Opinião e Expressão, juntamente com a análise, de 11 de 
maio de 2012, dos peritos do Conselho da Europa sobre a legislação húngara em matéria de 
comunicação social3, o parecer sobre a nova Constituição da Hungria aprovado pela Comissão 
de Veneza em 17-18 de junho de 20114 e a posição do Governo da Hungria relativa ao mesmo 

                                               
1 Através da Lei n.º CLXIII de 2010, o Parlamento alterou a antiga Constituição da Hungria. A alteração entrou 
em vigor em 2 de janeiro de 2011. O artigo 7.°-A, n.º 2, prevê: «A legislação deve incluir... decretos da 
autoridade nacional para os meios de comunicação e as telecomunicações (NMHH)" A alteração da antiga 
Constituição introduziu também na Constituição, no artigo 40.º-D,  o Capítulo VIII-B que regula a autoridade 
nacional para os meios de comunicação e as telecomunicações (NMHH).
2 O artigo T, n.º 2, indica que «por Estado de direito entende-se ... decretos do chefe de um órgão regulador 
autónomo.» O artigo 9.º, n.º 3 indica que «as regras pormenorizadas relacionadas com a liberdade de imprensa e 
com o órgão que fiscaliza os serviços de comunicação social, produtos de imprensa e com o mercado das 
comunicações e telecomunicações devem ser estabelecidas numa lei orgânica». Nos termos do artigo 9.º, n.º 3 «o 
Presidente da República designa... os chefes dos órgãos reguladores autónomos.» O artigo 6, n.os 1 e 2 preveem 
proteção constitucional especial para o acesso a e a divulgação de dados de interesse público. O artigo 23.º 
regulamenta os órgãos reguladores autónomos: «O Parlamento pode estabelecer órgãos reguladores autónomos 
por meio de uma lei orgânica para a realização de algumas funções e para o exercício de determinadas 
competências da esfera executiva.» Todavia, o Parlamento ainda não aprovou nenhuma nova lei orgânica em 
matéria da Lei da comunicação social ou de organismos reguladores autónomos. As leis da comunicação social 
foram adotadas em 31 de dezembro de 2010, antes da entrada em vigor da Lei Fundamental em 1 de janeiro de 
2012.
3 «Perícia dos peritos do Conselho da Europa sobre a legislação húngara em matéria de comunicação social: LEI 
CIV de 2010 sobre a liberdade de imprensa e as regras fundamentais sobre o conteúdo mediático e a LEI 
CLXXXV de 2010 sobre os serviços da comunicação social e dos meios de comunicação de massa, 11 de maio 
de 2012».
4 Parecer n.º 621/2011. CDL-AD(2011)016.
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transmitida em 6 de julho de 20111.

Na disposição constitucional, a liberdade de imprensa não é formulada como um direito 
individual, mas antes uma obrigação do Estado2; Além disso, a regulação das disposições 
pormenorizadas em matéria de liberdade de imprensa e respetiva supervisão é explicitamente 
transferida para uma lei orgânica (cuja adoção requer uma maioria de dois terços), sem 
quaisquer orientações sobre os objetivos, o conteúdo e os limites de tal lei3. A Comissão de 
Veneza recomendou uma clarificação, segundo a qual as garantias constitucionais abrangem 
os direitos individuais4.

A Lei LXXXII, de 10 de agosto de 2010, relativa à modificação de determinadas leis que 
regulam a comunicação social e as comunicações alterou várias leis sobre os meios de 
comunicação social e as comunicações5. A Lei reestruturou a configuração institucional do 
sistema regulador e estabeleceu inter alia as novas e centralizadas autoridades reguladoras da 
comunicação social: a Autoridade Nacional para os Meios de Comunicação e as 
Telecomunicações (NMHH) e o Conselho da Comunicação Social.

A Lei CIV, de 9 de novembro de 2010, sobre a liberdade de imprensa e as regras 
fundamentais dos conteúdos da comunicação social («Constituição relativa à comunicação 
social») define as regras básicas aplicáveis aos conteúdos da comunicação social, enquanto a 
Lei CLXXXV, de 31 de dezembro de 2010, relativa aos serviços da comunicação social e dos 
meios de comunicação de massa, que substituiu a Lei de 1996 relativa à radiodifusão e 
teledifusão, especifica novos regulamentos aplicáveis aos conteúdos para todas as plataformas 
mediáticas, os poderes dos novos organismos reguladores da comunicação social e as sanções 
e coimas aplicáveis às violações da nova legislação. Ambos os atos entraram em vigor a 1 de 
janeiro de 2011 e foram alterados em março de 20116 no seguimento de negociações com a 
Comissão Europeia. 

Ao abrigo da Decisão n.º 165/2011, o Tribunal Constitucional da Hungria avaliou a 
«constitucionalidade da regulamentação relativa ao processo segundo o qual a lei foi 
                                               
1 CDL(2011)058.
2 Artigo IX da Lei Fundamental. «(1) Cada pessoa deve ter o direito de expressar a sua opinião. (2) A Hungria 
deve reconhecer e defender a liberdade e a diversidade da imprensa, e deve assegurar as condições necessárias 
para a livre difusão de informação indispensável para a formação de uma opinião pública democrática. (3) O 
regime específico da liberdade de imprensa e dos órgãos de supervisão dos serviços e produtos da comunicação 
social e do mercado de informação e comunicação será regulado por uma lei orgânica.»
3 Ver posição do Governo da Hungria, p. 6: «A Constituição – no seu artigo IX – declara que todas as pessoas 
têm o direito de expressar a sua opinião. Esta formulação da liberdade de expressão está inteiramente em 
conformidade com o artigo relevante da CEDH (artigo X). Ao mesmo tempo, o artigo IX obriga o Estado a 
reconhecer e defender a liberdade e diversidade da imprensa, bem como a assegurar as condições necessárias 
para a livre difusão indispensável para a formação de uma opinião pública democrática... A CEDH também não 
inclui uma formulação explícita sobre o direito dos cidadãos à liberdade de imprensa – esse direito deverá 
decorrer do direito individual à liberdade de expressão.»
4 Ver parecer da Comissão de Veneza, ponto 74.
5 Lei n.º C, de 2003, relativa às comunicações eletrónicas, Lei n.º I, de 1996, relativa à radiodifusão e teledifusão 
e Lei n.º CXXVII, de 1996, relativa à agência noticiosa nacional.
6 Lei de XIX de 2011, relativa à modificação da Lei CIV de 2010 e da Lei CLXXXV de 2010. A essas alterações 
seguiu-se, em 19 de julho de 2011, a Lei CVII de 2011 sobre a modificação de determinadas leis relativas às 
comunicações eletrónicas, sobretudo a «Lei da comunicação social», de 31 de dezembro de 2010, a Lei relativa 
às comunicações eletrónicas, de 2003 e a Lei 74, de 2007, relativa às regras aplicáveis à distribuição e à 
digitalização dos programas.
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aprovada, à fiscalização oficial da comunicação social relativa à imprensa, à obrigação de 
registo dos produtos de imprensa impressos e em linha, à proteção das fontes de informação, à 
obrigação de fornecimento de dados e ao Comissário para a Comunicação Social e as 
Comunicações.»1

O Tribunal declarou inconstitucionais algumas disposições da Lei CIV de 2010 e solicitou ao 
Parlamento húngaro que alterasse a lei até 31 de maio de 2012. Essas disposições diziam 
respeito à regulação do conteúdo da imprensa escrita, ao poder da Autoridade para a 
Comunicação Social sobre os meios de comunicação impressos e em linha, à proteção das 
fontes de informação dos jornalistas, à função do Comissário para a Comunicação Social e as 
Telecomunicações e à capacidade da Autoridade para a Comunicação Social solicitar 
informações legalmente protegidas.

Como consequência da decisão do Tribunal Constitucional, a Lei n.º LXVI de 2012 alterou a 
Lei CIV de 2010, a Lei CLXXXV de 2010 e várias outras leis conexas. A lei alterou 
disposições relevantes sobre a proteção da fonte que fornece informações ao prestador de 
conteúdos mediáticos2. A alteração eliminou também várias obrigações inicialmente impostas 
à comunicação social escrita e em linha, introduziu regras pormenorizadas para proteger as 
fontes dos jornalistas e voltou a regulamentar o acesso a dados por parte da Autoridade para a 
Comunicação Social nos seus procedimentos. 

A lei também alterou e reduziu as competências do Comissário para a Comunicação Social e 
as Telecomunicações, anteriormente previstas na Lei CLXXXV de 2010. Os capítulos 4 e 5 
que regulam as alterações à Lei CIV de 2010 e à Lei CLXXXV de 2010 são qualificados 
como leis orgânicas.

II. O PE e a liberdade da comunicação social

A legislação internacional e europeia em matéria de direitos humanos protege a liberdade de 
opinião, de expressão e de informação. O artigo 19.º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o artigo 19.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o artigo 
10.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos constituem as referências mais 
importantes nesta área. A Carta dos Direitos Fundamentais da UE representa um avanço nesta 
matéria, ao referir, no seu artigo 11.º, n.º 2, que «são respeitados a liberdade e o pluralismo da 
comunicação social», o que constitui uma novidade relativamente aos anteriores tratados 
sobre os direitos humanos. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Carta é agora 
vinculativa e a obrigação de respeitar a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação 
social na UE deve ser vista de outra perspetiva, nomeadamente em conjugação com o artigo 
2.º (valores e princípios da UE), o artigo 7.º e os artigos 9.º ao 12.º do TUE, relativos à 
democracia e à cidadania. 

Cabe aos Estados-Membros, antes de mais, proteger a liberdade de opinião, expressão, 
                                               
1 Decisão 165/2011 (XII. 20.) Acórdão do Tribunal Constitucional da Hungria relativo à regulamentação da 
comunicação social aprovada nos termos da lei n.º XX de 1949 na Constituição da República da Hungria que 
regulava a competência do Tribunal Constitucional para examinar as petições apresentadas por pessoas 
singulares e organizações. Disponível na Internet:
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
2 Lei n.º III de 1952 relativa à Organização do Processo Civil, Lei n.º XIX de 1998 sobre o Processo Penal e Lei 
n.º CXL de 2004 sobre as regras processuais gerais e o serviço das autoridades administrativas públicas.
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informação e de imprensa, dado que estes princípios estão também previstos nas suas 
Constituições e na sua legislação. Assim sendo, se a liberdade ou o pluralismo dos meios de 
comunicação social correrem sérios riscos ou forem violados num Estado-Membro, a União 
Europeia deve tomar medidas, com base nos Tratados e na Carta, intervindo para proteger a 
ordem democrática e pluralística na Europa, bem como os direitos dos cidadãos. O PE sempre 
apoiou esta interpretação dos Tratados e da Carta, enquanto a doutrina descrevia esta 
abordagem como «Solange invertido», visando proteger a essência dos direitos fundamentais 
- e da cidadania europeia -, consagrados no artigo 2.º do TUE, em toda a jurisdição da UE, 
contra os Estados-Membros que os violem a nível europeu e a nível interno.

O Parlamento Europeu manifestou, reiteradamente, a sua preocupação relativamente à 
liberdade e ao pluralismo da comunicação social1, encontrando-se em curso os trabalhos 
relativos ao relatório sobre «A Carta da UE: enquadramento geral da liberdade nos meios de 
comunicação social na UE». 

III. Panorâmica da avaliação da legislação húngara em matéria de comunicação social

A nível nacional e internacional, intervenientes como a Comissão Europeia, o Parlamento 
Europeu, o Representante da OSCE para a Liberdade dos Meios de Comunicação Social, o 
Conselho da Europa, o Relator Especial das Nações Unidas para a Liberdade de Opinião e 
Expressão, bem como instituições académicas, organizações profissionais de comunicação 
social locais e internacionais (a European Newspaper Publisher's Association, a World 
Association of Newspapers and News Publishers, a World Association of Newspapers and 
News Publishers, do International Press Institute, a South and East Europe Media 
organisation, a Federação Europeia de Jornalistas, a European Alliance of News Agencies, os 
Repórteres Sem Fronteiras), organizações da sociedade civil como a Amnistia Internacional, a 
Freedom House 2, e a própria comunicação social chamaram a atenção para as disposições 
problemáticas das leis relativas à comunicação social.
                                               
1 Resoluções de 20 de novembro de 2002 sobre a concentração dos meios de comunicação social, JO C 25 E, 
29.1.2004, p. 205, de 4 de setembro de 2003 sobre a situação dos direitos fundamentais na UE, JO C 76 E, 
25.3.2004, p.412, de 4 de setembro de 2003 sobre a Televisão sem Fronteiras, JO C 76 E, 25.3.2004, p.453;
Resolução de 6 de setembro de 2005 sobre a aplicação dos artigos 4.º e 5.º da Diretiva 89/552/CEE («Televisão 
sem Fronteiras»), com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 97/36/CE, para o período de 2001-2002, JO C 
193 E, 17.8.2006, p. 117; de 22 de abril de 2004 sobre os riscos de violação das liberdades fundamentais na 
União Europeia e nomeadamente em Itália, em matéria de liberdade de expressão e de informação (nº 2 do artigo 
11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia) (relatório de Boogerd Quaak ), JO 104 E , 
30.4.2004, p. 1026; de 25 de setembro de 2008 sobre a concentração e o pluralismo nos meios de comunicação 
social na União Europeia, JO C 8 E, 14.1.2010, p.75;  de 10 de março de 2011 sobre a Lei da Comunicação 
Social na Hungria, P7_TA(2011)0094.
2No relatório de 2012 sobre a Hungria é referido que a «Hungria retrocedeu de livre para parcialmente livre para 
refletir o declínio geral do ambiente húngaro da comunicação social devido à criação da nova Agência Nacional 
para a Proteção de Dados;  indício de um processo de licenciamento politicamente motivado que resultou na 
perda das frequências da estação anti-governo Klubrádió; um aumento dos relatos de censura e autocensura, 
sobretudo nos canais do serviço público; e agravando as condições económicas do empreendedorismo 
independente nos meios de comunicação social. (...) A Hungria dispõe de um vasto leque de meios de 
comunicação social impressos e de radiodifusão que se identificam claramente com uma ou outra fação do 
espetro político. A Constituição da Hungria protege o direito à liberdade de expressão e da imprensa, mas a mais 
recente de uma série de medidas legislativas controversas relativas aos meios de comunicação social, adotadas 
em 2010, entrou em vigor em 1 de janeiro de 2012, entre protestos contínuos de jornalistas e pressão das 
instâncias de controlo internacionais da liberdade da comunicação social», disponível em 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary
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As críticas diziam sobretudo respeito à adoção da legislação ao abrigo do procedimento 
parlamentar de projetos de lei de membros privados que não prevê a consulta dos partidos da 
oposição e da sociedade civil, à estrutura altamente hierarquizada da fiscalização dos meios 
de comunicação social, o poder de gestão do presidente da autoridade reguladora, a falta de 
disposições que assegurem a independência da autoridade, o extenso poder fiscalizador e 
sancionatório da autoridade, o impacto significativo de determinadas disposições sobre o 
conteúdo da programação, a ausência de regulamentação específica para os meios de 
comunicação social, a falta de transparência no processo vinculativo de licenças, a imprecisão 
de normas potencialmente conducente a aplicação e execução arbitrárias.

A Comissão Europeia considerou que a nova legislação suscitava preocupações 
relativamente ao respeito das liberdades fundamentais dos meios de comunicação social, 
como consagrado nos Tratados europeus e na Carta da UE e relativamente à conformidade da 
mesma com a Diretiva «Serviços de Comunicação Social Audiovisual»1. As disposições 
problemáticas estavam relacionadas com a aplicação desproporcionada das regras em matéria 
de informações equilibradas, a aplicação de coimas aos operadores televisivos legalmente 
estabelecidos e autorizados noutros Estados-Membros, as regras para o registo e a autorização 
de prestadores de serviços de comunicação social e as regras contra a ofensa a pessoas 
singulares, minorias ou maiorias. 
Na sua resolução de 10 de março de 2011 sobre a Lei da Comunicação Social na Hungria2, o 
Parlamento Europeu indicou que a lei húngara da comunicação social «deverá (...) ser 
suspensa com urgência e reformada com base nas observações e propostas da Comissão, da 
OSCE e do Conselho da Europa (...)». Apelou a que as autoridades húngaras restaurem a 
independência da supervisão dos meios de comunicação social e ponham termo à 
interferência governamental na liberdade de expressão e na «cobertura equilibrada» e à 
Comissão «que continue a vigilância e avaliação estreitas da conformidade da lei húngara da 
comunicação social, na sua redação alterada, com a legislação europeia, e nomeadamente com 
a Carta dos Direitos Fundamentais».

Num parecer de 25 de fevereiro de 2011 sobre a legislação relativa à comunicação social da 
Hungria à luz das normas sobre a liberdade dos meios de comunicação social do Conselho da 
Europa3, o Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa analisou as leis 
relativas à comunicação social e apresentou propostas de alterações. 

No que respeita à liberdade dos meios de comunicação social, foram identificadas as 
seguintes violações: prescrições sobre que informações e cobertura devem emanar de todos os 
prestadores de comunicação social (artigo 13.º da Lei relativa à comunicação social, de 2010), 
aplicação de sanções aos meios de comunicação social (artigo 187.º da Lei relativa aos meios 
de comunicação de massa, de 2010), restrições preventivas à liberdade de imprensa sob a 
forma de requisitos de registo (artigos 45.º e 46.º da Lei relativa aos meios de comunicação de 
massa, de 2010), exceções à proteção das fontes dos jornalistas (artigos 6.º e 4.º da Lei 
relativa à imprensa e aos meios de comunicação social, de 2010).

No tocante à independência e ao pluralismo dos meios de comunicação social, o parecer 
                                               
1 JO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
2 P7_TA(2011)0094, nomeadamente os n.os 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//PT
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
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indicou os seguintes problemas: garantias constitucionais de pluralismo enfraquecidas (artigo 
61.º da Constituição da Hungria, com a redação que lhe foi dada em 2010), a falta de 
independência dos organismos reguladores da comunicação social (artigo 14.º, n.º 2 da Lei C, 
alterada, de 2003 relativa à comunicação eletrónica, artigos 124.º e 125.º da Lei relativa aos 
meios de comunicação de massa, de 2010) a falta de salvaguardas para a independência do 
serviço público de difusão (artigo 102.º da Lei relativa aos meios de comunicação de massa, 
de 2010), a ausência de uma via de recurso interna eficaz para os intervenientes dos meios de 
comunicação social sujeitos às decisões do Conselho da Comunicação Social (artigos 163.º, 
164.º, 165.º e 166.º da Lei relativa aos meios de comunicação de massa, de 2010).

Sobre estes pontos específicos, o Comissário Thomas Hammarberg recebeu, em junho de 
2011, anotações das autoridades húngaras1 que visavam prestar mais informações, esclarecer 
quaisquer eventuais mal-entendidos e confirmar a interpretação por parte das autoridades 
húngaras das normas em questão.

As recomendações da análise jurídica da OSCE enviada para o Governo húngaro em 28 de 
fevereiro de 2011 incluíam2: eliminar os requisitos jurídicos sobre a cobertura equilibrada e 
outras prescrições relativas ao conteúdo previstas nas leis, salvaguardar a independência 
editorial, assegurar que diferentes regras regulam diferentes formas de comunicação social -
imprensa, radiodifusão e em linha, esclarecendo as noções vagas existentes na legislação, 
eliminar os requisitos de registo considerados excessivos, assegurar que o organismo 
regulador é independente e competente, assegurar a objetividade e pluralidade no processo de 
designação de órgãos que regem o setor da comunicação social, abster-se de colocar a 
comunicação social impressa sob a jurisdição do organismo regulador e incentivar 
efetivamente a autorregulação.

No seguimento das negociações com a Comissão Europeia, em março de 2011, o Parlamento 
húngaro alterou a legislação nos seguintes pontos: a obrigação de cobertura equilibrada, o 
princípio de país de origem, os requisitos de registo dos produtos da imprensa escrita e as 
restrições ao conteúdo ofensivo. 

Em abril de 2011, o relator especial das Nações Unidas para a promoção e proteção do direito 
à liberdade de opinião e expressão apresentou uma análise 3 que ia ao encontro das opiniões 
expressas pelos peritos independentes do Conselho da Europa e da OSCE. Apesar de saudar 
as alterações aprovadas em março de 2011, sublinhou as preocupações que subsistem 
relacionadas com: a regulação do conteúdo da comunicação social, garantias insuficientes 
para assegurar a independência e imparcialidade da Autoridade da Comunicação Social, 
coimas e outras sanções administrativas excessivas, a aplicabilidade da legislação relativa aos 
meios de comunicação social a todos os tipos de comunicação social, nomeadamente a 
imprensa e a Internet, os requisitos de registo e a falta de proteção suficiente das fontes dos 
jornalistas. 

Um estudo comparativo do Centro de Estudos dos Meios de Comunicação Social e da 

                                               
1https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
2 http://www.osce.org/fom/75990
Ver também a análise e avaliação de setembro de 2010 http://www.osce.org/fom/71218
3 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
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Comunicação da Universidade Central Europeia, sobre a coerência da legislação húngara 
relativa à comunicação social com as práticas e normas europeias concluiu que a 
regulamentação em vigor em matéria de comunicação social é incoerente com as práticas e 
normas europeias, sublinhando que a autoridade húngara da comunicação social tem uma 
concentração de poderes sem precedentes na Europa1. O estudo foi apresentado na segunda 
reunião do grupo independente de alto nível para a liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social. 

IV. Pontos de preocupação subsistentes 

Algumas das questões supracitadas deveriam ser objeto de análise suplementar, apesar de as 
leis terem sido alteradas em 2011, no seguimento das negociações com a Comissão Europeia 
e em maio de 2012, depois da decisão do Tribunal Constitucional em dezembro de 2011.

Após a adoção das alterações em 2012, o representante da OSCE para a liberdade da 
comunicação social afiançou que foram introduzidas e adotadas várias alterações num curto 
período de tempo sem consultar as partes interessadas e que os elementos fundamentais da 
legislação não tinham sido melhorados, nomeadamente a designação do presidente e dos 
membros da Autoridade para a Comunicação Social e do Conselho da Comunicação Social, o 
seu poder sobre o conteúdo nos meios de radiodifusão, a imposição de elevadas coimas, a 
falta de salvaguardas para a independência financeira e editorial dos operadores televisivos 
públicos. 

Laszlo Kover, porta-voz do Parlamento húngaro, em carta de 15 de junho de 2012, forneceu à 
OSCE informações pormenorizadas sobre as alterações legislativas e afirmou que, juntamente 
com as alterações adotadas pelo Parlamento, a lei da comunicação social assegurará a plena 
liberdade de opinião e da imprensa. 

Numa análise de maio de 2012 foram manifestadas preocupações similares às da OSCE pelos 
peritos do Conselho da Europa que avaliaram a conformidade das leis relativas à comunicação 
social (de acordo com a proposta de alteração de maio de 2012) com a Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia sobre a Televisão Transfronteiras e as 
recomendações do Conselho da Europa e outros textos que fixam normas no domínio da 
comunicação social e liberdade de expressão 2. Na perícia recomenda-se que as disposições 
específicas sobre registo e transparência, regulação do conteúdo, obrigações em matéria de 
cobertura noticiosa, proteção das fontes, meios de comunicação de serviço público e 
organismos reguladores sejam exaustivamente revistas, clarificadas e em alguns casos 
suprimidas.

Os requisitos de registo aplicáveis a todos os tipos de comunicação social podem resultar em 
restrições à liberdade de imprensa. 
                                               
1https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. O estudo inclui análises de peritos das 56 regulamentações da comunicação social de 20 
Estados-Membros europeus e da UE citados pelo Governo húngaro como precedentes para a sua nova legislação 
da comunicação social.
2 Para uma panorâmica global, consultar a «Perícia dos peritos do Conselho da Europa sobre a legislação 
húngara da comunicação social: LEI CIV de 2010 sobre a liberdade de imprensa e as regras fundamentais sobre 
o conteúdo mediático e a LEI CLXXXV de 2010 sobre os serviços da comunicação social e os meios de 
comunicação em massa, 11 de maio de 2012».
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Relativamente aos artigos 41.º-46.º da Lei CLXXXV relativa aos procedimentos de registo 
dos serviços de comunicação social, a perícia do Conselho da Europa recomendou que «a Lei 
CLXXXV (…) deve separar claramente as regras gerais aplicáveis a todos os tipos de 
comunicação social (incluindo a comunicação social escrita), aplicadas pelos tribunais 
comuns, das regras específicas que apenas abrangem os serviços de comunicação social 
audiovisual e que são essencialmente aplicadas por um organismo regulador administrativo 
especializado. (...) não deve ser exigido o registo de serviços de imprensa escrita e em linha 
por uma autoridade administrativa de comunicação social, devendo aplicar-se os requisitos de 
registo de uma empresa comum. Exigir o registo viola os princípios da proporcionalidade 
claramente estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
(...)»1. 

As disposições relativas aos requisitos do conteúdo e ao requisito de cobertura equilibrada2

poderiam conduzir a interpretações arbitrárias e restringir a livre circulação de informações e 
opiniões através da comunicação social. 

A análise do Conselho da Europa recorda que «o artigo 10.º da CEDH e a jurisprudência 
conexa do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem são claros quanto ao facto de que as 
autoridades devem abster-se de interferência indevida no conteúdo da comunicação social. A 
proteção da liberdade de expressão e informação, prevista no artigo 10.º, exige que qualquer 
restrição deve ser prescrita por lei e ser necessária numa sociedade democrática. As 
disposições legais não podem ser vagas ou demasiado amplas, devendo ter uma interpretação 
restritiva, sempre associada aos objetivos, princípios e direitos que, em última análise, 
justificam a imposição desses limites». 

A perícia frisa que as alterações foram propostas relativamente à Lei CIV em 2012 de acordo 
com o acórdão do Tribunal Constitucional que estabeleceu que determinados requisitos de 
conteúdo não se deveriam aplicar aos serviços de imprensa escrita e em linha, todavia a Lei 
CLXXXV não foi alterada em conformidade. A fim de abordar as preocupações relacionadas 
com o âmbito, a intervenção administrativa excessiva e a insegurança jurídica, recomenda-se 
que o «Conselho da Comunicação Social não disponha de autoridade reguladora
administrativa (em termos de conteúdo ou licenciamento) sobre a comunicação social escrita 
(e em linha)» e que critérios como «adequadas», «autênticas», «factuais», «objetivas» e 
«equilibradas» devem ser suprimidos da Lei CIV e da Lei CLXXXV e substituídos por 
requisitos mais claros e simples (por exemplo, exatidão e equilíbrio), em conformidade com 
as normas europeias e a legislação de outros Estados membros do Conselho da Europa. A lei 
deve igualmente proporcionar aos seus intérpretes uma definição desses mandatos para 

                                               
1 Ver secção relativa ao registo e à transparência da perícia do Conselho da Europa, p. 12-15.
2 Por exemplo, o artigo 10.º da Lei CIV estabelece que todas as pessoas devem ter direito «a receberem 
informações adequadas sobre assuntos públicos...» e que o sistema de comunicação social deve fornecer 
«informações autênticas, rápidas e exatas sobre esses assuntos e eventos»; o artigo 13.º indica que os serviços de 
comunicação social lineares que forneçam informações devem prestar «uma cobertura diversificada, exaustiva, 
factual, atualizada, objetiva e equilibrada» de questões de interesse geral; o artigo 16.º da Lei CIV indica que o 
conteúdo da comunicação social «não deve violar a ordem constitucional»; o artigo 17.º da Lei CIV proíbe a 
exclusão de nações, comunidades, minorias nacionais, étnicas, linguísticas e outras minorias ou qualquer 
maioria, assim como qualquer igreja ou grupos religiosos; o artigo 19.º da Lei CIV regula amplamente o 
conteúdo nocivo; o artigo 20.º da Lei CIV relativo às comunicações comerciais inclui a proibição de ofender 
convicções religiosas ou ideológicas; o artigo 28.º, n.º 1, alínea a) da Lei CLXXXV proíbe o patrocínio de 
notícias e programas políticos.
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eliminar eventuais margens de discrição que violariam a legislação europeia» 1.

A obrigação dos operadores de comunicação social oferecerem uma cobertura noticiosa 
adequada ou correta está associada a processos formais de reclamação, dado que o artigo 
181.º da Lei CLXXXV concede ao regulador administrativo da comunicação social a 
competência em matéria de tratamento dos pedidos relativos a eventuais infrações através de 
procedimentos administrativos específicos. 

Para evitar um impacto negativo na liberdade da comunicação social, a governação do sistema 
regulador tem de garantir responsabilidade e independência face às interferências políticas.
Recomenda-se mais alterações ao Governo húngaro em matéria de designação de reguladores. 
As autoridades reguladoras devem também ser transparentes e responsáveis e dispor de um 
regime de financiamento que lhes permita exercerem em pleno e de forma independente as 
suas funções.

O artigo 109.º da Lei CLXXXV e seguintes fornecem as regras pormenorizadas aplicáveis à 
autoridade reguladora da comunicação social. A autoridade nacional para os meios de 
comunicação e as telecomunicações (NMHH) é uma autoridade convergente responsável pela 
administração dos segmentos das telecomunicações e da comunicação social. É constituída 
por vários organismos alguns dos quais com jurisdição independente: o presidente, o 
Conselho da Comunicação Social e a Agência. As tarefas relacionadas com a regulação da 
comunicação social são executadas pelo Conselho da Comunicação Social (regra geral, 
presidido pelo presidente da Autoridade), um órgão coletivo com autonomia relativa na 
organização da Autoridade. O presidente e o Conselho da Comunicação Social da NMHH 
dispõem de um amplo poder regulador sobre todos os mercados de comunicação, incluindo os 
meios de comunicação audiovisual linear e a pedido, meios de comunicação de serviço 
público, imprensa escrita e em linha e o setor das comunicações eletrónicas. O regulador tem 
poder para adotar atos normativos relativamente a concursos, licenciamento, atribuição de 
espetro, gestão de frequências, vigilância, monitorização, investigação e aplicação de sanções.

Os procedimentos de designação existentes2 devem ser alterados para garantir efetivamente a 
sua independência contra qualquer interferência, de molde a que não possam ser recebidas 
instruções e que as demissões não sejam utilizadas como forma de pressão política. 

Três radiodifusores públicos individuais foram agrupados no Apoio ao Serviço de 
Comunicação Social e ao Fundo de Gestão de Ativos (criado pelo artigo 136.º da Lei 
CLXXXV), responsável pela gestão dos ativos dos operadores televisivos do serviço público 
e pela coordenação da produção de programas. A criação do Conselho de Supervisão de 
Fundos e a seleção de quadros superiores por parte do presidente do Conselho de 
Comunicação Social suscita preocupações, dado que prejudica o pluralismo e a 
independência. 

O artigo 101.º, n.º 4 da Lei CLXXXV concede à agência noticiosa húngara o direito exclusivo 

                                               
1 Ver recomendação, p. 17.
2 O presidente da Autoridade poderia também ser eleito pelo presidente do Conselho da Comunicação Social. O 
presidente é diretamente designado pelo primeiro-ministro por um mandato de nove anos, podendo ser reeleito 
após esse mandato. O presidente pode designar dois vice-presidentes por tempo indeterminado. Esta designação 
é direta, sem procedimento de seleção ou concurso público prévios.
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de produzir programas de informação para os prestadores de meios de comunicação do 
serviço público, enquanto todos os grandes operadores televisivos privados deverão dispor do 
seu próprio serviço noticioso; a análise do Conselho da Europa mostra que a obrigação dos 
operadores televisivos públicos de utilizarem a agência noticiosa nacional é injustificável e 
constitui uma restrição injusta da pluralidade do fornecimento de notícias, que deveria ser 
suprimida.

As disposições que regem a estrutura, gestão e supervisão editorial dos operadores televisivos 
públicos da Hungria e o seu mecanismo de financiamento poderão também ter um impacto 
considerável no pluralismo e no conteúdo.

Os três operadores televisivos públicos e a agência noticiosa húngara são detidos pela 
Fundação do Serviço Público, a qual é gerida por um único conselho de administração. Três 
membros do conselho são designados pelo partido ou partidos parlamentares que estão no 
poder e os outros três pelos partidos da oposição. Os candidatos são eleitos por uma maioria 
de dois terços de deputados com assento parlamentar.

O Conselho da Comunicação Social designa o presidente do conselho de administração e 
outro membro para um mandato de nove anos, sendo que os membros designados pelos 
partidos parlamentares também têm um mandato de nove anos (artigo 86.º da Lei CLXXXV 
de 2010). 

O conselho de administração da Fundação do Serviço Público tem a responsabilidade geral 
pela comunicação social pública, bem como um papel de relevo na designação e demissão dos 
gestores de cada prestador de comunicação social público. Designa o presidente e a maioria 
dos membros do conselho de supervisão dos operadores televisivos do serviço público, que 
monitoriza a forma com os mesmos são geridos. O Conselho do Serviço Público avalia a 
conformidade com a missão do serviço público. A análise do Conselho da Europa sublinha 
que deve estar explicitamente previsto que nem o Conselho de Administração, nem o 
Conselho de Supervisão podem participar na determinação da programação ou exercer 
qualquer influência editorial. 

O sistema de designação existente dos organismos reguladores da comunicação social (o 
Conselho da Comunicação Social, o Conselho de Administração da Fundação do Serviço 
Público e o Conselho do Serviço Público) deve, por conseguinte, ser revisto para garantir a 
neutralidade política. A este respeito, não basta que as designações dependam de uma 
determinada maioria, porque a regra da designação é fundamental para um valor que é o de 
uma composição diversa, inclusiva e pluralista, em termos culturais, políticos e outros. Este 
aspeto não é respeitado quando a regra de voto não conduz a essa representação pluralista, 
diversa e inclusiva no Conselho. 

Com vista a salvaguardar a independência editorial e a autonomia institucional dos 
prestadores de serviços públicos de comunicação social, o Conselho da Europa recomenda 
que «a autoridade da comunicação social não deve ter poderes de decisão relativamente ao 
processo de elaboração e aprovação do Código do Serviço Público e à definição do âmbito 
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dos serviços públicos de comunicação social»1.

A alteração global do sistema de financiamento da Fundação do Serviço Público é 
recomendada para garantir a transparência do financiamento e das despesas dos operadores 
televisivos do serviço público e que são geridos de acordo com o princípio da autonomia 
financeira. 

Outras recomendações dizem respeito à criação do Comissário para a Comunicação Social e 
as Comunicações (artigos 139.º e seguintes da Lei CLXXXV) que deveria, eventualmente, ser 
substituído por um Provedor estatutário com plenos poderes de recurso para tratar das 
reclamações dos consumidores sobre os serviços de comunicação eletrónica.

As exceções ao regime geral de concursos para prestarem determinados serviços lineares, 
previstas no artigo 48.º, n.º 4 da Lei CLXXXV, indicando que durante um período específico 
de até três anos a autoridade da comunicação social é elegível para autorizar, sem concurso, 
uma entidade empresarial a prestar serviços de comunicação social com vista à realização de 
funções públicas, devem ser suprimidas.

A fim de garantir uma verdadeira concorrência e equidade, bem como a proteção dos direitos 
dos candidatos, relativamente à prestação constante do anúncio de concurso que deve ser 
publicado pela autoridade da comunicação social, recomenda-se que preveja a possibilidade 
de os candidatos enviarem o anúncio de concurso para fiscalização judicial antes de ser 
utilizado como base da avaliação. Deve prolongar-se o prazo de 15 dias para requerer a 
fiscalização judicial da resolução da autoridade da comunicação social sobre os resultados de 
um concurso. O artigo 163.º, n.º 3, deve ser alterado para introduzir a possibilidade de 
suspender ordens e sanções administrativas nos casos de reclamações contra as resoluções do 
Conselho da Comunicação Social.

As disposições relativas aos poderes de aplicação de sanções da Autoridade da Comunicação 
Social e do Conselho da Comunicação Social sobre a toda a comunicação social, incluindo a 
imprensa escrita e em linha, por uma infração da regulamentação da comunicação social 
(artigo 185.º da Lei CLXXXV e seguintes) foram consideradas como tendo um impacto 
potencialmente negativo em centros vulneráveis que poderão encerrar e um efeito inibidor na 
independência da comunicação social. Os peritos do Conselho da Europa recomendam a 
alteração destes artigos, a fim de garantir a proporcionalidade entre a gravidade da infração e 
a gravidade da sanção a aplicar e a supressão dos números relativos às sanções máximas que 
podem ser aplicadas aos prestadores de serviços impressos e em linha.

Outras recomendações preveem que o Conselho da Comunicação Social não deve interferir 
nas operações dos organismos autorreguladores e a necessidade de reforçar na lei o incentivo 
à autorregulação. O artigo 66.º da Lei CLXXXV deve ser alterado para introduzir a regulação 
transparente dos serviços de comunicação a nível local, com base em requisitos de interesse 
público. No que respeita às obrigações estatutárias impostas à comunicação social impressa 
que são contrárias às boas práticas internacionais onde a imprensa é incentivada a 

                                               
1 Ver artigos 95.º, 98.º e 136.º da Lei CLXXXV que regulam os poderes da autoridade de comunicação social 
face à Fundação do Serviço Público.
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autorregular-se, as disposições relativas ao direito a pedir retificações na imprensa nos termos 
do artigo 12.º da lei CIV, devem ser alteradas para permitir que os organismos 
autorreguladores definam as suas próprias normas; o direito deve estar limitado ao conteúdo 
materialmente enganoso ou injusto.


