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I. Úvod

Legislatívny rámec týkajúci sa médií v Maďarsku prešiel za posledné dva roky výraznými 
zmenami. V roku 2010 bola zmenená a doplnená ústava Maďarskej republiky1 a v roku 2012 
nadobudla účinnosť nová ústava, ktorej súčasťou sú aj nové predpisy týkajúce sa zákona o 
médiách2. V roku 2011 nadobudlo účinnosť niekoľko zákonov týkajúcich sa médií, ktoré boli 
zmenené a doplnené ešte v tom istom roku alebo v roku 2012.

Viacero ustanovení zo zákonov o médiách sa stalo predmetom kritiky doma i v zahraničí 
a boli považované za problematické z hľadiska zmlúv EÚ a Charty základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), medzinárodných a európskych právnych nástrojov, 
nezáväzných textov chrániacich právo na slobodu názoru, prejavu a informácií a príslušnej 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP).

Tento pracovný dokument obsahuje prehľad konkrétnych ustanovení, ktoré vyvolávajú obavy 
a ktoré boli medzičasom zmenené a doplnené alebo by bolo potrebné ich ešte objasniť a 
upraviť a vyriešiť tým zvyšné nedostatky.

Zohľadňujú sa pri tom rôzne posúdenia vypracované v kontexte výmen medzi maďarskými 
orgánmi a Európskou komisiou, Komisárom Rady Európy pre ľudské práva, generálnym 
tajomníkom Rady Európy, zástupcom OBSE pre slobodu médií a osobitným spravodajcom 
OSN pre podporu práva na slobodu názoru a prejavu, ako aj analýza odborníkov z Rady 
Európy o maďarských právnych predpisoch o médiách z 11. mája 20123, stanovisko 
Benátskej komisie k novej maďarskej ústave prijaté 17. a 18. júna 20114 a pozícia maďarskej 
vlády k tomuto stanovisku zo 6. júla 20115.

V ústavných ustanoveniach sa o slobode tlače nehovorí ako o práve jednotlivca, ale ako o 
štátnej povinnosti6. Podrobné ustanovenia o slobode tlače a dohľade nad jej uplatňovaním 
                                               
1 Parlament zmenil a doplnil maďarskú ústavu zákonom č. CLXIII z roku 2010. Táto zmena a doplnenie 
nadobudla účinnosť 2. januára 2011. V článku 7/A ods. 2 sa stanovuje: „Právne predpisy zahŕňajú… dekréty 
Národného úradu pre médiá a telekomunikácie (NMHH)...“. V rámci zmeny a doplnenia bývalej ústavy sa do 
článku 40/D ústavy tiež pridala kapitola VIII/B týkajúca sa Národného úradu pre médiá a telekomunikácie 
(NMHH).
2 V článku T ods. 2 sa uvádza, že „právny štát znamená… dekréty riaditeľa nezávislého regulačného orgánu.“ V 
článku 9 ods. 3 sa uvádza, že „podrobné pravidlá o slobode tlače a orgánoch vykonávajúcich dohľad nad 
mediálnymi službami, tlačovými produktmi a trhom poskytovania informácií sa stanovujú v základnom zákone“. 
V súlade s článkom 9 ods. 3 „prezident republiky vymenuje... riaditeľov nezávislých regulačných orgánov.“ V 
článku 6 odsekoch 1 a 2 sa stanovuje špeciálna ústavná ochrana týkajúca sa prístupu k údajom verejného záujmu 
a ich šírenia. 
Článok 23 sa týka regulácie nezávislých regulačných orgánov: „Parlament môže pomocou základného zákona 
zriadiť samostatné regulačné orgány určené na vykonávanie určitých úloh a určitých kompetencií spadajúcich 
pod výkonnú moc.“ Parlament však zatiaľ neprijal žiadne nové základné zákony týkajúce sa zákonu o médiách 
ani samostatného regulačného orgánu. (Zákony o médiách boli schválené 31. decembra 2010 a 1. januára 2012 
nadobudol účinnosť ústavný zákon.) 
3 Odborný posudok odborníkov z Rady Európy o maďarských právnych predpisoch o médiách: ZÁKON CIV o 
slobode tlače a základných pravidlách pre mediálny obsah z roku 2010 a ZÁKON CLXXXV o mediálnych 
službách a masmédiách z roku 2010, 11. mája 2012“.
4 Stanovisko č. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
6 Článok IX ústavy. „(1) Každá osoba má právo vyjadriť svoj názor. (2) Maďarsko uznáva a chráni slobodu 
a pluralitu tlače a zabezpečuje podmienky na slobodné šírenie informácií nevyhnutných na utváranie 
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vyplývajú výhradne zo základného zákona (na schválenie ktorého je potrebná dvojtretinová 
väčšina) bez toho, aby boli poskytnuté akékoľvek usmernenia o účele, obsahu 
a obmedzeniach takéhoto predpisu1. Benátska komisia odporučila objasniť skutočnosť, že 
ústavné záruky obsahujú individuálne práva2.
Viaceré zákony o médiách a komunikácii sa zmenili a doplnili zákonom LXXXII o úprave 
niektorých zákonov týkajúcich sa médií a komunikácie z 10. augusta 20103. Týmto zákonom 
sa zmenila inštitucionálna štruktúra regulačného systému a okrem iného sa vytvorili nové, 
centralizované regulačné orgány pre médiá: Národný úrad pre médiá a telekomunikácie 
(NMHH) a Rada pre médiá.

V zákone CIV o slobode tlače a základných pravidlách pre mediálny obsah z 
9. novembra 2010 (ďalej len „mediálna ústava“) sú definované základné pravidlá pre 
mediálny obsah, kým v zákone CLXXXV o mediálnych službách a masmédiách z 
31. decembra 2010, ktorý nahradil zákon o rozhlasovom a televíznom vysielaní z roku 1996, 
sa uvádzajú nové predpisy o obsahu pre všetky mediálne platformy, orgány nových 
regulačných úradov pre médiá, ako aj sankcie a pokuty za porušenie týchto nových právnych 
predpisov. Oba zákony nadobudli účinnosť 1. januára 2011 a boli zmenené a doplnené v 
marci 20114 v nadväznosti na rokovania s Európskou komisiou. 

Vo svojom rozhodnutí č. 165/2011 maďarský ústavný súd zhodnotil „ústavnosť predpisov 
týkajúcich sa postupu, v rámci ktorého bol zákon schválený, úradného dohľadu nad médiami, 
povinnej registrácie tlačových produktov dostupných v tlačenej forme alebo na internete, 
ochrany informačných zdrojov, povinnosti poskytovať údaje a komisára pre médiá a 
komunikáciu.“5

Súd vyhlásil, že niektoré ustanovenia zákona CIV z roku 2010 sú v rozpore s ústavou, a 
požiadal maďarský parlament o zmenu a doplnenie zákona do 31. mája 2012. Tieto 
ustanovenia sa týkali regulácie obsahu tlače, právomoci Úradu pre médiá, pokiaľ ide o  
tlačové a online médiá, ochrany zdrojov novinárskych informácií, úradu komisára pre médiá a 
poskytovanie informácií a spôsobilosti Úradu pre médiá požadovať právne chránené 
informácie.

                                                                                                                                                  
demokratickej verejnej mienky. (3) Podrobné pravidlá týkajúce sa slobody tlače a orgánu pre dohľad nad 
mediálnymi službami, tlačovými produktmi a trhom poskytovania informácií sa upravujú základným zákonom.“ 
1 Pozri pozíciu vlády Maďarska, s. 6: „V článku IX ústavy sa uvádza, že každá osoba má právo vyjadriť svoj 
názor. Takéto vymedzenie slobody prejavu je v úplnom súlade s príslušným článkom Európskeho dohovoru o 
ľudských právach (EDĽP) (článok X). Zároveň sa v článku IX stanovuje povinnosť štátu uznávať a chrániť 
slobodu a pluralitu tlače a zabezpečovať podmienky na slobodné šírenie informácií nevyhnutných na utváranie 
demokratickej verejnej mienky... Explicitné vymedzenie práva jednotlivca na slobodu tlače sa neuvádza ani 
v EDĽP – takéto právo sa odvodzuje z práva jednotlivca na slobodu prejavu.“
2 Pozri Stanovisko Benátskej komisie, ods. 74.
3 Zákon č. C o elektronickej komunikácií z roku 2003, zákon č. I o rozhlasovom a televíznom vysielaní z 
roku 1996 a zákon č. CXXVII o Národnej tlačovej agentúre z roku 1996.
4 Zákon XIX z roku 2011 o úprave zákona CIV z roku 2010 a zákona CLXXXV z roku 2010. Následne po týchto 
zmenách vyšiel 19. júla 2011 zákon CVII o úprave niektorých zákonov týkajúcich sa elektronickej komunikácie 
, najmä zákona o médiách z 31. decembra 2010, zákona o elektronickej komunikácii z roku 2003 a zákona č. 74 
z roku 2007, ktorý sa týkal pravidiel distribúcie a digitalizácie programov.
5 Rozhodnutie maďarského ústavného súdu č. 165/2011 (XII. 20.) AB o regulácii médií, ktoré bolo schválené v 
rámci zákona č. XX o ústave Maďarskej republiky z roku 1949 upravujúceho právomoc ústavného súdu 
preskúmať petície, ktoré predložia súkromné osoby a organizácie. K dispozícii na stránke:
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
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V dôsledku rozhodnutia ústavného súdu boli zákon č. CIV z roku 2010, zákon č. CLXXXV z 
roku 2010 a rôzne súvisiace zákony zmenené a doplnené zákonom č. LXVI z roku 2012. 
Týmto zákonom sa zmenili a doplnili príslušné ustanovenia o ochrane zdroja podávajúceho 
informácie poskytovateľovi mediálneho obsahu1. V rámci tejto zmeny a doplnenia sa tiež 
odstránili mnohé povinnosti pôvodne stanovené pre tlačové a online médiá, zaviedli sa 
podrobné pravidlá na ochranu novinárskych zdrojov a opätovne sa reguloval prístup Úradu 
pre médiá k údajom. 

Zákon tiež priniesol zmenu a doplnenie a obmedzenie právomocí komisára pre médiá a 
telekomunikácie, ktoré vyplývali zo zákona CLXXXV z roku 2010. Kapitoly 4 a 5 venované 
zmenám a doplneniam zákona CIV z roku 2010 a zákona CLXXXV z roku 2010 sa považujú 
za základné akty.

II. EP a sloboda médií

Medzinárodné a európske právo v oblasti ľudských práv chráni slobodu názoru, prejavu 
a informácií. Základný referenčný rámec v tejto oblasti predstavujú článok 19 Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv, článok 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických 
právach a článok 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Charta základných práv EÚ 
pokročila o kúsok ďalej, keďže v článku 11 ods. 2 sa uvádza, že je potrebné rešpektovať 
slobodu a pluralitu médií, čo je nová vec v porovnaní s predchádzajúcimi zmluvami o 
ľudských právach. S nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy sa charta stala záväznou 
a na povinnosť rešpektovať v EÚ slobodu a pluralitu médií sa pozeráme z novej perspektívy, 
najmä v súvislosti s článkom 2 (hodnoty a zásady EÚ), článkom 7 a článkami 9 až 12 ZEÚ, 
ktoré sa týkajú demokracie a občianstva. 

Ochrana slobody názoru, prejavu, informácií a slobody médií je prvoradou povinnosťou 
členských štátov, keďže dodržiavane týchto zásad je zaručené aj ich ústavami a zákonmi. Ak 
sa však aj napriek tomu objaví vážna hrozba porušenia alebo dôjde k porušeniu slobody a 
plurality médií v členskom štáte, Európska únia by mala prevziať iniciatívu na základe zmlúv 
a charty a zasiahnuť v záujme ochrany európskeho demokratického a pluralitného poriadku 
a práv občanov. Európsky parlament neustále podporuje tento výklad zmlúv a charty, zatiaľ 
čo teória označuje tento prístup ako „obrátený Solange“, účelom ktorého je ochrana podstaty 
základných práv – a európskeho občianstva – zakotvených v článku 2 ZEÚ v celom právnom 
priestore EÚ proti tým členským štátom EÚ, ktoré ich porušujú na európskej a vnútroštátnej 
úrovni.

Európsky parlament opakovane vyjadril svoje obavy o slobodu a pluralizmus médií2 a v 
súčasnosti vypracováva správu s názvom Charta EÚ: stanovenie noriem pre slobodu médií v 

                                               
1 Zákon č. III o občianskom práve procesnom z roku 1952, zákon č. XIX o trestnom práve procesnom z roku 
1998 a zákon č. CXL o všeobecných pravidlách pre postupy a službu orgánov verejnej správy z roku 2004. 
2 Uznesenia z 20. novembra 2002 o koncentrácii médií, Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 205, zo 4 septembra 2003 
o situácií v oblasti základných práv v EÚ, Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 412, zo 4 septembra 2003 o televízii 
bez hraníc, Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 453, zo 6 septembra 2005 o uplatňovaní článkov 4 a 5 smernice 
89/552/EHS (ďalej len „Televízia bez hraníc“) zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/EC na roky 2001 – 2002, 
Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 117, z 22. apríla 2004 o nebezpečenstve porušovania slobody prejavu a práva na 
informácie v Európskej únii, a najmä v Taliansku [článok 11 ods. 2 Charty základných práv (správa poslankyne 
Boogerdovej Quaakovej)], Ú. v. EÚ 104 E, 30.4.2004, s. 1026, z 25. septembra 2008 o koncentrácii a pluralizme 
médií v EÚ, Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 75,  z 10. marca 2011 o médiách v Maďarsku, P7_TA(2011)0094.
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rámci EÚ. 

III. Prehľad posúdenia maďarských právnych predpisov o médiách

Aktéri na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni, ako sú Európska komisia, Európsky 
parlament, zástupca OBSE pre slobodu médií, Rada Európy, osobitný spravodajca OSN pre 
podporu práva na slobodu názoru a prejavu, akademické inštitúcie, regionálne a 
medzinárodné organizácie pre profesionálov pôsobiacich v médiách (European Newspaper 
Publisher's Association, World Association of Newspapers and News Publishers, 
International Press Institute, South and East Europe Media Organisation, Európska federácia 
novinárov, European Alliance of News Agencies, Reportéri bez hraníc), občianske 
organizácie, napríklad Amnesty International, Freedom House1, ale aj samotné médiá 
upozornili na problematické ustanovenia zákona o médiách.

Kritika sa vzťahovala najmä na právne predpisy prijaté v rámci parlamentného postupu 
predkladania návrhov zákonov jednotlivými poslancami, ktorý neumožňuje konzultácie s 
opozičnými stranami a občianskou spoločnosťou, na prísne hierarchickú štruktúru dohľadu 
nad médiami, riadiacu právomoc predsedu regulačného orgánu, absenciu ustanovení, ktoré by 
zaručili nezávislosť tohto orgánu, rozsiahle právomoci orgánu v oblasti dohľadu a sankcií, 
výrazný vplyv niektorých ustanovení na obsah tvorby programov, absenciu nariadení pre 
konkrétne médiá, nedostatočnú transparentnosť pri žiadaní o licencie a nejasné pravidlá, ktoré 
by mohli viesť k ich svojvoľnému uplatňovaniu a presadzovaniu.

Európska komisia sa domnievala, že nové právne predpisy vyvolávajú obavy v súvislosti s 
dodržiavaním základných slobôd pre médiá zakotvených v európskych zmluvách a charte EÚ 
a z hľadiska súladu so smernicou týkajúcou sa audiovizuálnych a mediálnych služieb2. 
Problematické ustanovenia sa týkajú nerovnomerného uplatňovania pravidiel o vyváženosti 
informácií, vymáhania pokút od prevádzkovateľov vysielania, ktorí sú zákonne zriadení a 
vlastnia licenciu v iných členských štátoch, pravidiel registrácie a udeľovania licencií 
poskytovateľom mediálnych služieb a pravidiel, ktoré majú zabrániť urážaniu jednotlivcov, 
menšín či väčšín. 
Vo svojim uznesení o zákone o médiách v Maďarsku z 10. marca 20113 Európsky parlament 
uviedol, že platnosť maďarského zákona o médiách „by sa [...] mala naliehavo pozastaviť a 
celý by sa mal prehodnotiť na základe poznámok a návrhov Komisie, OBSE a Rady Európy 
[...]“. Zároveň vyzval maďarské orgány, aby obnovili nezávislosť dohľadu nad médiami a aby 
vláda prestala zasahovať do slobody prejavu a „vyváženého spravodajstva“ a Komisiu, aby 
                                               
1V správe o Maďarsku z roku 2012 sa uvádza, že stav médií v Maďarsku sa zmenil zo slobodného na čiastočne 
slobodný, odrážajúc tak všeobecný úpadok maďarského mediálneho prostredia v dôsledku zriadenia nového 
Národného úradu na ochranu údajov, viditeľne spolitizovaného postupu udeľovania licencií, následkom ktorého 
prišla protivládne orientovaná stanica Klubrádió o svoju frekvenciu, množiacich sa správ o cenzúre a 
autocenzúre, najmä na verejnoprávnych kanáloch a zhoršovania hospodárskych podmienok pre podnikateľov v 
oblasti nezávislých médií. (...) Maďarsko sa môže pochváliť veľkým množstvom tlačových a vysielacích médií, 
pričom súkromné spravodajské média sa jasne stotožňujú s jednou alebo druhou stranou politického spektra.
Maďarská ústava chráni slobodu prejavu a tlače, no 1. januára 2011 nadobudli účinnosť posledné zo série 
kontroverzných legislatívnych opatrení týkajúcich sa médií z roku 2010, sprevádzané neutíchajúcimi protestmi 
novinárov a tlakom zo strany medzinárodných subjektov bdejúcich nad slobodou médií“. Správa je dostupná na 
adrese http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary.
2 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
3 P7_TA(2011)0094, najmä odseky 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//SK.
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„aj naďalej podrobne sledovala a hodnotila súlad maďarského zákona o médiách v znení jeho 
zmien a doplnení s európskymi zákonmi, najmä s Chartou základných práv“.

Komisár Rady Európy pre ľudské práva vo svojom stanovisku k právnym predpisom 
o médiách v Maďarsku z 25. februára 20111 analyzuje tieto zákony o médiách a uvádza 
návrhy na ich zmenu a doplnenie, vychádzajúc z noriem Rady Európy pre slobodu médií. 

Právne predpisy obmedzujú slobodu médií v týchto bodoch: predpisujú, ktoré informácie a 
spravodajstvo musia pochádzať od všetkých poskytovateľov médií (článok 13 zákona o tlači a 
médiách z roku 2010), ukladajú médiám sankcie (článok 187 zákona o masmédiách z 
roku 2010), dopredu obmedzujú slobodu tlače formou registračných požiadaviek (články 45 a 
46 zákona o masmédiách z roku 2010) a umožňujú výnimky z ochrany novinárskych zdrojov 
(články 6 a 4 zákona o tlači a médiách z roku 2010).

Z hľadiska nezávislosti a pluralizmu médií sa v stanovisku poukazuje na tieto problémy: 
oslabenie ústavných záruk pluralizmu (článok 61 maďarskej ústavy v znení zmien a doplnení 
z roku 2010), nedostatočná nezávislosť regulačných orgánov pre médiá (článok 14 ods. 2 
zmeneného a doplneného zákona C o elektronickej komunikácii z roku 2003, články 124 a 
125 zákona o masmédiách z roku 2010), nedostatočné záruky pre nezávislosť 
verejnoprávneho vysielania (článok 102 zákona o masmédiách z roku 2010), absencia
účinného vnútroštátneho opravného prostriedku pre mediálnych aktérov podliehajúcich 
rozhodnutiam Rady pre médiá (články 163, 164, 165 a 166 zákona o masmédiách z 
roku 2010).

V júni 2011 dostal komisár Hammarberg k týmto konkrétnym bodom od maďarských 
orgánov pripomienky2, ktorých cieľom bolo poskytnúť doplňujúce informácie, objasniť 
prípadné nedorozumenia a potvrdiť výklad sporných pravidiel zo strany maďarských orgánov.

Súčasťou právnej analýzy, ktorú zaslala maďarskej vláde OBSE 28. februára 2011, boli tieto 
odporúčania3: odstrániť zo zákonov právne požiadavky vyváženého spravodajstva a iné 
predpisy týkajúce sa obsahu, zabezpečiť redakčnú nezávislosť, zabezpečiť, aby existovali 
samostatné pravidlá pre rozličné formy médií (tlačové, vysielacie a online médiá), objasniť 
nejasné miesta v právnych predpisoch, odstrániť časť registračných požiadaviek, ktoré sa 
považujú za prehnané, zabezpečiť nezávislosť a kompetentnosť regulačného orgánu, 
zabezpečiť objektívnosť a pluralitu pri vymenúvaní orgánov riadiacich mediálne odvetvie, 
neudeľovať právomoci nad tlačovými médiami regulačným orgánom a účinne podporovať 
sebareguláciu.

V nadväznosti na rokovania s Európskou komisiou maďarský parlament v marci 2011 zmenil 
a doplnil právne predpisy v týchto bodoch: povinnosť vyváženého spravodajstva, zásada 
krajiny pôvodu, registračné požiadavky pre tlačové produkty a obmedzenia týkajúce sa 
urážlivého obsahu. 

                                               
1 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289.
2https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679.
3 http://www.osce.org/fom/75990.
Pozri tiež analýzu a hodnotenie zo septembra 2010: http://www.osce.org/fom/71218. 
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V apríli 2011 osobitný spravodajca OSN pre podporu a ochranu práva na slobodu názoru a 
prejavu predložil analýzu1 zhodnú s názormi, ktoré vyjadrili nezávislí odborníci z Rady 
Európy a OBSE. V tejto analýze privítal zmeny a doplnenia prijaté v marci 2011 a zdôraznil 
ostatné problematické časti, týkajúce sa najmä: regulácie mediálneho obsahu, nedostatočných 
záruk na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti Úradu pre médiá, prehnaných pokút a iných 
administratívnych sankcií, uplatniteľnosti právnych predpisov pre médiá na všetky typy médií 
vrátane tlače a internetu, registračných požiadaviek a nedostatočnej ochrany novinárskych
zdrojov. 

Z komparatívnej štúdie o súlade maďarských zákonov o médiách s európskymi postupmi a 
normami, ktorú vypracovalo Centrum pre mediálne a komunikačné štúdiá Stredoeurópskej 
univerzity (CEU), vyplýva, že súčasné nariadenia o médiách sa s európskymi postupmi a 
normami nezhodujú, a konštatuje sa v nej, že taká koncentrácia právomocí, ktoré má k 
dispozícii maďarský Úrad pre médiá, sa nedá nájsť nikde inde v Európe2. Táto štúdia bola 
predložená na druhej schôdzi nezávislej skupiny na vysokej úrovni pre slobodu a pluralitu 
médií. 

IV. Zvyšné problematické body 

Hoci spomínané zákony boli zmenené a doplnené v roku 2011 v nadväznosti na rokovania s 
Európskou komisiou a v máji 2012 na základe rozhodnutia ústavného súdu z decembra 2011,  
niektorým z uvedených otázok je stále potrebné venovať pozornosť.

Po prijatí zmien a doplnení v roku 2012 zástupca OBSE pre slobodu médií skonštatoval, že 
viaceré z týchto zmien a doplnení sa zaviedli a prijali vo veľmi krátkom čase bez konzultácií 
so zainteresovanými skupinami a že niektoré základné prvky v týchto právnych predpisoch sa 
nezlepšili, najmä vymenovanie riaditeľa a členov Úradu pre médiá a Rady pre médiá, ich 
právomoci týkajúce sa obsahu vysielacích médií, ukladanie vysokých pokút a nedostatočné 
záruky pre finančnú a redakčnú nezávislosť verejnoprávneho vysielania. 

Hovorca maďarského parlamentu Laszlo Kover vo svojom liste z 15. júna 2012 poskytol 
OBSE podrobné informácie o legislatívnych zmenách a skonštatoval, že na základe týchto 
zmien a doplnení schválených parlamentom zaručí zákon o médiách úplnú slobodu názoru a 
tlače. 

Obavy podobné tým, ktoré vyslovila OBSE, sa objavili aj v analýze odborníkov z Rady 
Európy z mája 2012, ktorí posudzovali súlad zákona o médiách (v znení jeho navrhovaných 
zmien a doplnení z mája 2012) s Európskym dohovorom o ľudských právach (EDĽP), 
Európskym dohovorom o cezhraničnej televízii, odporúčaniami Rady Európy a inými 
dokumentmi stanovujúcimi normy v oblasti médií a slobody prejavu3. V tomto odbornom 
posudku sa odporúča dôkladne skontrolovať a objasniť konkrétne ustanovenia týkajúce sa 

                                               
1 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
2https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Táto štúdia obsahuje odborné analýzy 56 predpisov o médiách z 20 európskych štátov a 
členských krajín EÚ, ktoré maďarská vláda uviedla ako precedens pre svoje nové právne predpisy o médiách.
3 Ucelený prehľad nájdete v odbornom posudku odborníkov z Rady Európy o maďarských právnych predpisoch 
o médiách: ZÁKON CIV o slobode tlače a základných pravidlách týkajúcich sa mediálneho obsahu z roku 2010 
a ZÁKON CLXXXV o mediálnych službách a masmédiách z roku 2010 z 11. mája 2012, s. 7 – 10.
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registrácie a transparentnosti, nariadení o obsahu, povinného spravodajstva, ochrany zdrojov, 
verejnoprávnych médií a regulačných orgánov a niektoré z nich úplne odstrániť.

Registračné požiadavky vzťahujúce sa na všetky druhy médií by mohli viesť k obmedzeniu 
slobody tlače. 

Vo vzťahu k článkom 41 – 46 zákona CLXXXV o postupe pri registrácii v oblasti mediálnych 
služieb sa v posudku Rady Európy odporúča, aby sa v zákone CLXXXV (...) jasne rozlišovali 
všeobecné pravidlá platiace pre všetky druhy médií (vrátane tlačových médií), ktoré sú 
vymáhateľné v rámci všeobecných súdov a špeciálne pravidlá platiace len pre audiovizuálne 
mediálne služby vymáhateľné najmä prostredníctvom špeciálnych správnych regulačných
orgánov. (...) Tlačové a online médiá by nemali mať povinnosť registrovať sa u správneho 
orgánu pre médiá, ale mala by sa uplatňovať obyčajná obchodná registrácia. Vyžadovanie 
tejto registrácie je v  rozpore so zásadami proporcionality jasne stanovenými v judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva (...)1. 

Ustanovenia týkajúce sa obsahových požiadaviek a požiadavky vyváženého spravodajstva2 by 
sa dali vyložiť ľubovoľne a mohli by viesť k obmedzeniu slobodného šírenia informácií a 
názorov prostredníctvom médií. 

V analýze Rady Európy sa pripomína, že „z článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských 
právach a súvisiacej jurisdikcii Európskeho súdu pre ľudské práva jasne vyplýva, že verejné 
orgány nesmú neprimerane zasahovať do mediálneho obsahu. V rámci ochrany slobody 
prejavu a informácií vyplývajúcej z článku 10 sa vyžaduje, aby bolo každé obmedzenie 
predpísané zákonom a potrebné pre demokratickú spoločnosť. Právne ustanovenia nemôžu 
byť neurčité alebo príliš obsiahle, ale musí byť možné ich vyložiť v úzkom zmysle a vždy 
musia súvisieť s cieľmi, princípmi a právami, ktoré v konečnom dôsledku odôvodňujú 
stanovenie týchto obmedzení.“

V odbornom posudku sa zdôrazňuje, že hoci boli v roku 2012 navrhnuté zmeny a doplnenia 
zákona CIV v súlade s rozsudkom ústavného súdu, ktorý rozhodol, že niektoré požiadavky 
týkajúce sa obsahu by sa nemali vzťahovať na tlačové a online médiá, zákon CLXXXV zatiaľ 
nebol v tomto smere zmenený a doplnený. V súvislosti s riešením problémov týkajúcich sa 
rozsahu, nadmerného zasahovania správnych orgánov a právnej neistoty sa odporúča, aby sa 
Rade pre médiá odobrali správne regulačné kompetencie (týkajúce sa obsahu aj udeľovania 
licencií) nad tlačovými (a online) médiami a aby sa zo zákonov CIV a CLXXXV odstránili 
kritériá ako „primerané“, „autentické“, „faktické“, „objektívne“ a „vyvážené“ a nahradili sa 
jasnejšími a jednoduchšími požiadavkami (napríklad presnosť a rovnováha) v súlade s 

                                               
1 Pozri časť Registrácia a transparentnosť v odbornom posudku Rady Európy, s. 12 – 15.
2 V článku 10 zákona CIV sa napríklad stanovuje, že všetky osoby majú právo „byť primerane informované o 
verejných záležitostiach…“ a že mediálny systém poskytuje „autentické, rýchle a presné informácie o týchto 
záležitostiach a udalostiach“; v článku 13 sa uvádza, že lineárne mediálne služby poskytujúce informácie majú 
širokej verejnosti prinášať „rôznorodé, komplexné, vecné, aktuálne, objektívne a vyvážené spravodajstvo“ o 
otázkach záujmu; v článku 16 zákona CIV sa uvádza, že mediálny obsah „nesmie byť v rozpore s ústavným 
poriadkom“; v článku 17 zákona CIV sa zakazuje vylučovať národy, spoločenstvá a národné, etnické, jazykové a 
iné menšiny či väčšiny, cirkvi či náboženské skupiny; článkom 19 zákona CIV sa zoširoka reguluje škodlivý 
obsah; článok 20 zákona CIV o komerčnej komunikácii obsahuje zákaz urážať náboženské alebo ideologické 
presvedčenie; v článku 28 ods. 1 písm. a) zákona CLXXXV sa zakazuje sponzorovanie správ a politických 
programov.
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európskymi normami a právnymi predpismi platnými v iných členských štátoch Rady Európy. 
Zákon musí tiež poskytovať vykladačom definície takýchto mandátov, aby sa tým obmedzili 
možnosti voľného rozhodovania, ktoré by viedli k porušovaniu európskeho práva“1. 

Povinnosť poskytovateľov médií poskytovať primerané alebo riadne spravodajstvo súvisí aj s 
postupmi podávania formálnych sťažností, keďže v článku 181 zákona CLXXXV sa udeľuje 
správnym regulačným orgánom pre médiá právomoc riešiť prostredníctvom špeciálnych 
správnych konaní žiadosti týkajúce sa možných porušení. 

Regulačný systém musí poskytovať záruku zodpovednosti a nezávislosti od politických 
vplyvov, aby sa predišlo negatívnemu vplyvu na slobodu médií. Ďalej sa maďarskej vláde 
odporúča vykonať zmeny vo vzťahu k vymenúvaniu členov regulačných orgánov. Regulačné 
orgány musia byť tiež transparentné a zodpovedné a ich schéma financovania im musí 
umožňovať plné a nezávislé vykonávanie ich funkcií.

Článok 109 zákona CLXXXV a za ním nasledujúce články obsahujú podrobné pravidlá 
týkajúce sa regulačného orgánu pre médiá. Národný úrad pre médiá a poskytovanie informácií 
(NMHH) je konvergentný orgán, ktorý zodpovedá za spravovanie úsekov telekomunikácií aj 
médií. Tvorí ho niekoľko orgánov, pričom niektoré z nich majú nezávislú jurisdikciu –
riaditeľ, Rada pre médiá a kancelária. Rada pre médiá vykonáva úlohy súvisiace s reguláciou 
médií (v zásade jej predsedá riaditeľ úradu). Ide o kolektívny orgán, ktorý má v rámci 
štruktúry úradu relatívnu autonómiu. Predseda a Rada pre médiá majú v rámci NMHH 
rozsiahle regulačné právomoci nad komunikačnými trhmi vrátane audiovizuálnych lineárnych 
médií a médií na požiadanie, verejnoprávnych médií, tlačových a online médií a odvetvia 
elektronickej komunikácie. Regulačný orgán má právomoc prijímať normatívne akty týkajúce 
sa zadávania verejných zákaziek, udeľovania licencií, prideľovania spektra, správy frekvencií, 
dohľadu, monitorovania, vyšetrovania a udeľovania sankcií.

Je potrebné zmeniť súčasný postup vymenúvania členov tohto orgánu2, aby bolo možné 
efektívne zaručiť, že nebudú podliehať žiadnym vplyvom, nebudú musieť prijímať žiadne 
pokyny a nebude možné využiť ich prepúšťanie ako formu politického nátlaku. 

Na základe článku 136 zákona CLXXXV bol zriadený fond Media Service Support and Asset 
Management Fund, ktorý združuje troch rozličných verejnoprávnych vysielateľov a 
zodpovedá za správu ich aktív a koordináciu výroby programov. Vytvorenie dozornej rady 
fondu a výber vyššieho vedenia predsedom Rady pre médiá sú kroky, ktoré škodia pluralizmu 
a nezávislosti, a preto vyvolávajú obavy. 

Na základe článku 101 ods. 4 zákona CLXXXV má maďarská tlačová agentúra výhradné 
právo pripravovať spravodajské programy pre verejnoprávnych poskytovateľov mediálnych 
služieb, zatiaľ čo všetci väčší súkromní vysielatelia by mali mať svoje vlastné spravodajské 
služby. Analýza Rady Európy ukazuje, že táto povinnosť verejnoprávnych vysielateľov 
používať správy národnej tlačovej agentúry predstavuje nezmyselné a nespravodlivé 

                                               
1 Pozri odporúčanie, s. 17.
2 Riaditeľ tohto orgánu môže byť zároveň zvolený za predsedu Rady pre média. Riaditeľa vymenúva priamo 
predseda vlády na obdobie deviatich rokov a po uplynutí tohto obdobia je možné jeho opätovné zvolenie. 
Riaditeľ je ďalej oprávnený vymenovať dvoch zástupcov riaditeľa na neurčitý čas. Toto vymenovanie je priame 
a nepredchádza mu žiadne oficiálne výberové konanie ani verejná súťaž.
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obmedzenie ustanovenia o pluralite poskytovania správ a mala by sa zrušiť.

Výrazný vplyv na pluralizmus a obsah by mohli mať aj ustanovenia týkajúce sa štruktúry, 
správy a redakčného dohľadu maďarských verejnoprávnych vysielateľov a mechanizmu ich 
financovania.

Tieto tri verejnoprávne vysielacie stanice a maďarskú tlačovú agentúru vlastní Nadácia pre 
verejné služby, ktorú spravuje jedna správna rada. Troch členov rady vymenúva vládnuca 
parlamentná strana alebo strany, ďalších troch vymenúvajú opozičné strany. Kandidátov musí 
zvoliť dvojtretinová väčšina zasadajúcich poslancov.

Rada pre médiá vymenúva predsedu správnej rady a ďalšieho jej člena na obdobie deviatich 
rokov a členovia nominovaní parlamentnými stranami majú mandát na rovnaký počet rokov 
(článok 86 zákona CLXXXV z roku 2010). 

Správna rada Nadácie pre verejné služby zodpovedá za verejnoprávne médiá a zohráva 
dôležitú úlohu pri vymenúvaní a prepúšťaní vedenia každej verejnoprávnej vysielacej stanice. 
Vymenúva predsedu a väčšinu členov dozornej rady verejnoprávnych vysielacích staníc, ktoré 
monitorujú ich riadenie. Rada pre verejné služby posudzuje súlad s kompetenciami 
predpísanými pre verejné služby. V analýze Rady Európy sa zdôrazňuje, že je potrebné 
výslovne stanoviť, že správna rada ani dozorná rada nemôžu zohrávať žiadnu úlohu pri tvorbe 
programu či uplatňovať redakčný vplyv. 

Preto je potrebné upraviť súčasný systém vymenúvania členov do regulačných orgánov pre 
médiá (Rada pre médiá, správna rada Nadácie pre verejné služby a Rada pre verejné služby), 
aby sa zabezpečila ich politická neutralita. V tomto smere nie je dostatočným kritériom na 
vymenovanie kandidáta podpora väčšiny, pretože pravidlá vymenovania zohrávajú dôležitú 
úlohu pri dosahovaní hodnoty, ktorá zahŕňa rôznorodosť, začleňovanie a pluralizmus, a to v 
kultúrnom, politickom a inom kontexte. Takúto hodnotu však nie je možné dosiahnuť na 
základe pravidiel hlasovania, ktoré k pluralizmu, rôznorodosti a inkluzívnemu zastúpeniu 
v Rade nevedú. 

V záujme zabezpečenia redaktorskej nezávislosti a inštitucionálnej autonómie 
verejnoprávnych vysielacích staníc Rada Európy odporúča, aby „orgán pre médiá nemal 
právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa procesu vypracúvania a schvaľovania kódexu 
verejných služieb a vymedzovať rozsah verejnoprávnych služieb“1.

Odporúča sa celkovo zmeniť a doplniť systém financovania Nadácie pre verejné služby s 
cieľom zabezpečiť transparentnosť financovania a výdavkov verejnoprávnych vysielacích 
staníc a ich riadenie v súlade so zásadou finančnej nezávislosti.

Ďalšie odporúčania sa týkajú funkcie komisára pre médiá a komunikáciu (článok 139 a 
nasledujúce články zákona CLXXXV), ktorú by bolo dobré nahradiť funkciou štatutárneho 
ombudsmana, ktorý by mal právomoc riešiť sťažnosti spotrebiteľov týkajúce sa 

                                               

1 Pozri články 95, 98 a 136 zákona CLXXXV upravujúce právomoci orgánu pre médiá vo vzťahu k 
Nadácii pre verejné služby. 
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elektronických komunikačných služieb, no voči jeho rozhodnutiam by bolo možné sa 
odvolať. 

Mala by sa zrušiť výnimka zo všeobecného režimu verejných súťaží na poskytovanie 
niektorých lineárnych služieb vyplývajúca z článku 48 ods. 4 zákona CLXXXV, na základe 
ktorej má orgán pre médiá v záujme vykonávania verejných funkcií právo na určité obdobie v 
dĺžke najviac tri roky povoliť podnikateľskému subjektu poskytovať mediálne služby bez 
zorganizovania verejnej súťaže.

V súvislosti s ustanovením o oznámení verejnej súťaže, ktoré by mal zverejniť orgán pre 
médiá, sa v záujme zaručenia skutočnej konkurencie, spravodlivosti a ochrany práv 
žiadateľov odporúča, aby predtým, než sa toto oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže použije 
ako základ na hodnotenie uchádzačov, mali žiadatelia možnosť predložiť ho na súdne 
preskúmanie. Je tiež potrebné predĺžiť 15-dňový odklad na podanie žiadosti o súdne 
preskúmanie uznesenia orgánu pre médiá o výsledkoch verejnej súťaže. Odsek 3 článku 163 
by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby bolo v prípade žaloby proti uzneseniam Rady pre médiá 
možné pozastaviť správne príkazy a sankcie.

Ustanovenia týkajúce sa úradu pre médiá a právomoci Rady pre médiá udeľovať všetkým 
médiám vrátane tlačových a online médií sankcie za porušenie nariadenia o médiách 
(článok 185 zákona CLXXXV a nasledujúce články) ,by mohli negatívne ovplyvniť 
zraniteľné komunikačné prostriedky a zároveň mať veľmi negatívny vplyv na nezávislosť 
médií. Odborníci z Rady Európy odporúčajú tieto články zmeniť a doplniť a zaručiť tak 
proporcionalitu medzi závažnosťou porušenia a výškou uloženej sankcie a tiež vypustiť 
odseky, v ktorých sa uvádzajú najvyššie sankcie uplatniteľné pre poskytovateľov tlačových a 
online služieb.

V ďalších odporúčaniach sa stanovuje, že by Rada pre médiá nemala zasahovať do prevádzky 
sebaregulačných orgánov a že je potrebné do zákona zaviesť väčšiu podporu sebaregulácie. Je 
potrebné zmeniť a doplniť článok 66 zákona CLXXXV a zabezpečiť tak transparentnú 
reguláciu mediálnych služieb spoločenstva, vychádzajúc z požiadaviek verejného záujmu. 
Pokiaľ ide o právne povinnosti uložené tlačovým médiám, ktoré sú v rozpore s najlepšími 
medzinárodnými postupmi, v rámci ktorých sa podporuje sebaregulácia tlače, je potrebné 
zmeniť a doplniť ustanovenia o práve požadovať opravy v tlači podľa článku 12 zákona CIV 
a umožniť tak sebaregulačným orgánom stanoviť si vlastné normy. Toto právo by sa malo 
vzťahovať len na vecne zavádzajúci a nečestný obsah.


