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I. Uvod

Zakonodajni okvir, ki ureja področje medijev na Madžarskem, se je v zadnjih dveh letih 
znatno spremenil. Ustava Republike Madžarske je bila spremenjena leta 20101 in nov temeljni 
zakonski akt, ki vključuje določbe v zvezi z medijskim pravom2, je stopil v veljavo leta 2012. 
Več zakonov, ki urejajo področje medijev, je začelo veljati leta 2011 in so bili spremenjeni 
istega leta in leta 2012.

Številne določbe medijskih zakonov so postale predmet mednarodne in notranje kritike ter so 
bile ocenjene kot sporne v luči Pogodb EU in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 
(„Listina“), mednarodnih in evropskih pravnih instrumentov in nezavezujočih besedil, ki 
ščitijo pravico do svobode mnenja, izražanja in obveščanja, ter povezane sodne prakse 
Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).

V tem delovnem dokumentu je podan pregled posameznih določb, ki so vzbudile 
zaskrbljenost in so bile medtem spremenjene ali ki bi jih lahko dodatno razjasnili in revidirali, 
da se odpravijo preostale pomanjkljivosti.

Upoštevane so različne ocene Evropske komisije, komisarja za človekove pravice Sveta 
Evrope, generalnega sekretarja Sveta Evrope, predstavnika OVSE za svobodo medijev, 
posebnega poročevalca ZN za spodbujanje in varovanje pravice do svobode mnenja in 
izražanja, pripravljene v okviru izmenjav z madžarskimi organi, skupaj z analizo 
strokovnjakov Sveta Evrope o madžarski medijski zakonodaji z dne 11. maja 20123, mnenjem 
beneške komisije o novi madžarski ustavi s 17.–18 junija 20114 in stališčem madžarske vlade 

                                               
1 Parlament je spremenil prejšnjo madžarsko ustavo z aktom št. CLXIII iz leta 2010; ta sprememba je začela 
veljati 2. januarja 2011. Člen 7/A(2) je določal: „Legislation shall include ... decrees of National Media and 
Telecommunication Authority (NMHH) ...“. (Zakonodaja vključuje […] uredbe nacionalnega organa za medije 
in telekomunikacije (NMHH)…).  Sprememba prejšnje ustave je vpeljala tudi poglavje VIII/B, ki ureja 
nacionalni organ za medije in telekomunikacije (NMHH) v ustavi, člen 40/D.
2 Člen T(2) pravi: „rule of law shall mean...decrees of the head of an autonomous regulatory organ.“ (predpisi so 
[…] uredbe vodje neodvisnega regulatornega organa.)“  Člen IX(3) pravi: „The detailed rules for the freedom of 
the press and the organ supervising media services, press products and the infocommunications market shall be 
regulated by a cardinal Act.“ (Podrobna pravila glede svobode tiska in organa za nadzor medijskih storitev, 
tiskovin in informacijsko-komunikacijskega trga ureja temeljni zakon.) V skladu s členom 9(4) „the President of 
the Republic shall appoint ... the heads of autonomous regulatory organs.“ (predsednik republike imenuje […] 
vodje samostojnih regulatornih organov). Člen VI (2) in (3) zagotavlja posebno ustavno zaščito za dostop do 
podatkov javnega značaja in njihovo razširjanje. 
Člen 23 ureja neodvisne regulatorne organe: „Parliament may establish autonomous regulatory organs by a 
cardinal Act for the performance of certain tasks and the exercise of certain competences belonging to the 
executive branch.“ (Parlament lahko s temeljnim zakonom ustanovi samostojne regulatorne organe za 
izvrševanje pristojnosti in opravljanje nalog na določenem delovnem področju, ki spada v domeno izvršilne 
oblasti). Vendar parlament še ni sprejel nobenega novega temeljnega zakona na področju medijskega prava ali 
samostojnega regulatornega organa. (Zakoni o medijih so bili sprejeti dne 31. decembra 2010, preden je 
1. januarja 2012 začela veljati nova ustava.) 
3 „Expertise by Council of Europe experts on Hungarian media legislation: ACT CIV of 2010 on the freedom of 
the press and the fundamental rules on media content and ACT CLXXXV of 2010 on media services and mass 
media, 11 may 2012“ (Ekspertiza strokovnjakov Sveta Evrope o madžarski medijski zakonodaji: Akt CIV iz leta 
2010 o svobodi tiska in temeljnih pravilih o vsebini medijev in Akt CLXXXV iz leta 2010 o medijskih storitvah 
in množičnih medijih, 11. maj 2012).
4 Mnenje št. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
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o tem, ki je bilo predloženo dne 6 julija 20111.

V ustavni določbi svoboda tiska ni izražena kot pravica posameznika, temveč kot obveznost 
države2; urejanje podrobnih pravil glede svobode tiska in nadzora le-te je izrecno prepuščeno 
temeljnemu zakonu (za sprejem katerega je potrebna dvotretjinska večina) brez kakršnih koli 
smernic glede namenov, vsebin in omejitev takega zakona3. Beneška komisija je priporočila 
pojasnitev, da ustavna jamstva vsebujejo pravice posameznikov4.

Z Aktom št. LXXXII z dne 10. avgusta 2010 o spremembi določenih zakonov, ki urejajo 
medije in komunikacije, so bili dopolnjeni številni zakoni o medijih in komunikacijah5. S tem 
aktom je bila prestrukturirana institucionalna zasnova regulativnega sistema in med drugim 
sta bila ustanovljena nova centralizirana organa za urejanje medijev: nacionalni organ za 
medije in telekomunikacije (NMHH) ter svet za medije.

Akt št. CIV z dne 9. novembra 2010 o svobodi tiska in temeljnih pravilih o medijskih 
vsebinah („medijska ustava“) določa osnovna pravila medijskih vsebin, medtem ko Akt 
št. CLXXXV z dne 31. decembra 2010 o medijskih storitvah in množičnih medijih, ki je 
zamenjal zakon o radijskem in televizijskem oddajanju iz leta 1996, določa nova vsebinska
pravila za vse medijske platforme, organe novih regulativnih teles za medije ter sankcije in 
denarne kazni za primere kršitev nove zakonodaje. Oba akta sta začela veljati 1. januarja 2011 
in sta bila spremenjena marca 20116 po pogajanjih z Evropsko komisijo. 

V odločbi št. 165/2011 je madžarsko ustavno sodišče ocenilo „constitutionality of regulations 

                                               
1 CDL(2011)058.
2 Člen IX madžarske ustave. „(1) Every person shall have the right to express his or her opinion.“ (Vsakdo ima 
pravico izražati svoje mnenje.) (2) Hungary shall recognise and defend the freedom and diversity of the press, 
and shall ensure the conditions for free dissemination of information necessary for the formation of democratic 
public opinion.“ (Madžarska priznava in ščiti svobodo in raznolikost tiska ter zagotavlja pogoje za svobodno 
širjenje informacij, potrebno za oblikovanje demokratičnega javnega mnenja.) (3) The detailed rules for the 
freedom of the press and the organ supervising media services, press products and the infocommunications 
market shall be regulated by a cardinal Act.“ (Podrobna pravila glede svobode tiska in organa za nadzor 
medijskih storitev, tiskovin in informacijsko-komunikacijskega trga ureja temeljni zakon.) 
3 Glej Stališče madžarske vlade, str. 6: „The Constitution – in its Article IX – declares that every person has the 
right to express his or her opinion. Such a formulation of the freedom of expression is fully in line with the 
relevant Article of the ECHR (Article X). At the same time, Article IX makes it an obligation for the State to 
recognise and defend the freedom and diversity of the press, and to ensure the conditions for free dissemination 
of information necessary for the formation of democratic public opinion...There is no explicit formulation of an 
individual’s right to freedom of the press in the ECHR either – such a right is to be drawn from the individual 
right to freedom of expression.“ (Ustava v členu IX pravi, da ima vsakdo pravico do izražanja svojega mnenja. 
Takšna formulacija svobode izražanja je povsem v skladu z ustreznim členom EKČP (člen X). Hkrati člen IX 
obvezuje državo, da priznava in ščiti svobodo in raznolikost tiska, zagotavlja pogoje za svobodno širjenje 
informacij, potrebnih za ustvarjanje demokratičnega javnega mnenja … Tudi v EKČP ni izrecne navedbe 
posameznikove pravice do svobode tiska – to pravico je treba izpeljati iz posameznikove pravice do svobode 
izražanja.).
4 Glej Mnenje Beneške komisije, odstavek 74.
5 Akt št. C iz leta 2003 o elektronskih komunikacijah, Akt št. I iz leta 1996 o radijskem in televizijskem 
oddajanju in Akt št. CXXVII iz leta 1996 o nacionalni tiskovni agenciji.
6 Akt št. XIX iz leta 2011 o spremembah Akta št. CIV iz leta 2010 in Akta št. CLXXXV iz leta 2010. Tem 
spremembam je dne 19. julija 2011 sledil Akt št. CVII iz leta 2011 o spremembah določenih zakonov o 
elektronskih komunikacijah, predvsem „zakona o medijih“ z dne 31. decembra 2010, zakona o elektronskih 
komunikacijah iz leta 2003 in zakona št. 74 iz leta 2007, ki zadeva pravila distribucije in digitalizacije 
programov.
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on the procedure in which the Act was passed, the official supervision of press media, the 
registration obligation of printed and online press products, the protection of information 
sources, the obligation of data provision, and the Media and Communications Commissioner“ 
(ustavnost uredb o postopku sprejemanja zakona, uradnega nadzora tiskanih medijev, 
obveznosti registracije tiskanih in spletnih novinarskih izdelkov, zaščite virov informacij, 
obveznosti zagotavljanja podatkov in komisarja za medije in telekomunikacije).1

Nekatere določbe Akta št. CIV iz leta 2010 je sodišče razglasilo za neustavne in pozvalo 
madžarski parlament, naj zakon spremeni do 31. maja 2012. Te določbe so se nanašale na 
urejanje vsebin tiskanih medijev, pristojnosti in vpliv organa za medije na tiskane in spletne 
medije, zaščito novinarskih virov informacij, urad komisarja za medije in telekomunikacije ter 
možnost organa za medije, da zahteva zakonsko zaščitene informacije.

Kot posledica odločbe ustavnega sodišča so bili z Aktom št. LXVI iz leta 2012 spremenjeni 
Akt CIV iz leta 2010, Akt CLXXXV iz leta 2010 in več drugih povezanih zakonov. Z novim 
zakonom so se spremenile ustrezne določbe o zaščiti virov, ki zagotavljajo informacije 
ponudniku medijskih vsebin2. S spremembo zakona so bile odpravljene tudi številne 
obveznosti, ki so bile sprva naložene tiskanim in spletnim medijem, uvedena so bila podrobna 
pravila za zaščito novinarskih virov, dostop organa za medije do podatkov v zvezi s postopki, 
ki jih vodi, pa je bil urejen na novo. 

Akt je spremenil in zmanjšal tudi pristojnosti komisarja za medije in telekomunikacije, ki so 
prej temeljile na Aktu št. CLXXXV iz leta 2010. Poglavji 4 in 5, ki urejata spremembe aktov 
CIV iz leta 2010 in CLXXXV iz leta 2010 sta opredeljeni kot temeljna zakona.

II. Evropski parlament in svoboda medijev

Mednarodno in evropsko pravo človekovih pravic ščiti svobodo mnenja, izražanja in 
obveščanja. Člen 19 Splošne deklaracije o človekovih pravicah, člen 19 Mednarodnega pakta 
o državljanskih in političnih pravicah ter člen 10 Evropske konvencije o človekovih pravicah 
so najpomembnejše referenčne točke na tem področju. Listina EU o temeljnih pravicah gre še 
korak naprej, saj je v njenem členu 11(2) določeno, da „[se] spoštujeta […] svoboda in 
pluralizem medijev“, kar je novost v primerjavi s prejšnjimi pogodbami o človekovih 
pravicah. Z začetkom veljave Lizbonske pogodbe je Listina postala zavezujoča in odprl se je 
nov pogled na obveznost spoštovanja svobode medijev in pluralizma v EU, zlasti v zvezi s 
členom 2 (vrednote in načela EU), členom 7 in členi od 9 do 12 PEU o demokraciji in 
državljanstvu. 

Na prvem mestu je dolžnost držav članic, da ščitijo svobodo mnenja, izražanja, obveščanja in 
medijev, saj so ta načela, zagotovljena tudi v njihovih ustavah in zakonih. Glede na to bi 
morala Evropska unija v primeru resne nevarnosti ali kršitve svobode in pluralizma medijev v 
državi članici sprožiti pobudo na podlagi Pogodb in Listine ter posredovati za zaščito 
evropskega demokratičnega in pluralističnega reda in pravic državljanov. EP že ves čas 
                                               
1 Odločba 165/2011 (XII. 20.) AB madžarskega ustavnega sodišča o urejanju medijev v skladu z Aktom št. XX 
iz leta 1949 o ustavi Republike Madžarske, ki je reguliral pristojnosti ustavnega sodišča glede preučitve peticij 
fizičnih oseb in organizacij. Dostopno na: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
2 Akt št. III iz leta 1952 o civilnem postopku, Akt št. XIX iz leta 1998 o kazenskem postopku in Akt št CXL iz 
leta 2004 o splošnih pravilih postopkov in poslovanja organov javne uprave. 
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podpira to razlago Pogodb in Listine, doktrina pa ta pristop imenuje „reversed Solange“, 
katerega cilj je zaščititi bistvo temeljnih pravic – in evropskega državljanstva – iz člena 2 
PEU v celotnem pravnem prostoru EU pred tistimi državami članicami EU, ki jih kršijo na 
evropski in nacionalni ravni.

Evropski parlament je večkrat izrazil zaskrbljenost glede svobode in pluralnosti medijev1, 
trenutno pa poteka tudi pripravljanje poročila „Listina EU: standardi za svobodo medijev v 
EU“. 

III. Pregled ocene madžarske medijske zakonodaje

Akterji na nacionalni in mednarodni ravni, kot so Evropska komisija, Evropski parlament, 
predstavnik OVSE za svobodo medijev, Svet Evrope, posebni poročevalec ZN za spodbujanje 
pravice do svobode mnenja in izražanja, pa tudi akademske ustanove, regionalne in 
mednarodne strokovne medijske organizacije (Evropsko združenje časopisnih založnikov, 
Svetovno združenje časopisnih založnikov in tiskovnih agencij, Mednarodni inštitut za tisk, 
Organizacija za medije južne in vzhodne Evrope, Evropska zveza novinarjev, Evropska zveza 
tiskovnih agencij, Novinarji brez meja), civilne organizacije, kot sta Amnesty International in 
Freedom House2 ter mediji sami so opozarjali na problematične določbe zakonov o medijih.

Kritika se je večinoma nanašala na sprejemanje zakonodaje po postopku predlaganja zakona s 
strani posameznega poslanca, ki ne predvideva posvetovanja z opozicijskimi strankami in 
civilno družbo, na izrazito hierarhično strukturo nadzora medijev, pooblastila predsednika 
regulativnega organa na področju upravljanja, odsotnost določb, ki bi zagotavljale 
neodvisnost organa, obširna nadzorna pooblastila organa in pooblastila za sankcioniranje, 
znaten učinek nekaterih določb na programsko vsebino, pomanjkanje posebnih predpisov za 
posamezne medije, nepreglednost razpisnega postopka za dodeljevanje dovoljenj ter nejasnost 
pravil, ki bi lahko privedla do samovoljne uporabe in izvrševanja določb.

Evropska komisija je bila mnenja, da nova zakonodaja vzbuja zaskrbljenost glede 
spoštovanja temeljnih svoboščin medijev, ki so zapisane v evropskih Pogodbah in Listini EU, 

                                               
1 Resolucije z dne 20. novembra 2002 o medijski koncentraciji, UL C 25E, 29.1.2004, str. 205; z 
dne 4. septembra 2003 o položaju temeljnih pravic v EU, UL C 76E, 25.3.2004, str. 412; z 
dne 4. septembra 2003 o televiziji brez meja, UL C 76E, 25.3.2004, str. 453; z dne 6. septembra 2005 o uporabi 
členov 4 in 5 Direktive 89/552/EGS („Televizija brez meja“), kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES, za 
obdobje 2001–2002, UL C 193E, 17.8.2006, str. 117; z dne 22. aprila 2004 o nevarnosti kršitev svobode 
izražanja in obveščanja v EU ter zlasti Italiji (člen 11(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (poročilo 
Boogerd Quaak), UL 104E, 30.4.2004, str. 1026; z dne 25. septembra 2008 o koncentraciji in pluralizmu v 
medijih v EU, UL C 8E, 14.1.2010, str. 75; z dne 10. marca 2011 o medijih na Madžarskem, P7_TA(2011)0094.
2V poročilu o Madžarski za leto 2012 je zapisano, da je „Madžarska nazadovala s statusa svobodnega na status 
delno svobodnega tiska, kar odraža splošno nazadovanje madžarskega medijskega okolja zaradi ustanovitve 
nove nacionalne agencije za varstvo podatkov; dokazov o politično motiviranem postopku izdajanja dovoljenj, 
zaradi katerega je protivladna radijska postaja Klubrádió izgubila frekvence; vse številnejših poročil o cenzuri in 
samocenzuri, zlasti v programih javnih kanalov; in vedno slabših gospodarskih pogojev za poslovanje 
neodvisnih medijev. [...] Madžarska ima široko paleto tiskanih, radijskih in televizijskih medijev, pri čemer se 
zasebni informativni mediji jasno opredeljujejo za eno ali drugo stran političnega spektra. Madžarska ustava ščiti 
svobodo govora in tiska, toda zadnji v seriji spornih zakonodajnih ukrepov s področja medijev, ki so bili sprejeti 
leta 2010, so začeli veljati 1. januarja 2011 ob nenehnih protestih novinarjev in pritiskih mednarodnih 
organizacij za nadzor svobode medijev,“ na voljo na naslovu: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-
press/2012/hungary
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ter glede skladnosti z direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah1. Problematične določbe 
so povezane z nesorazmerno uporabo pravil o uravnoteženih informacijah, uporabo glob za 
ponudnike radiotelevizijskih storitev z zakonitim sedežem in dovoljenjem, izdanim v drugih 
državah članicah, pravili o registraciji ponudnikov medijskih storitev in dovoljenjih za 
njihovo poslovanje ter pravili o nežaljenju posameznikov, manjšin in večinskih skupin. 

Evropski parlament je v resoluciji z dne 10. marca 2011 o madžarskem zakonu o medijih2

izjavil, da bi morali „nujno opustiti izvajanje madžarskega zakona o medijih ter zakon 
revidirati na podlagi pripomb in predlogov Komisije, OVSE in Sveta Evrope [...].“ Madžarske 
oblasti je pozval, naj ponovno vzpostavijo neodvisnost nadzora medijev in odpravijo 
poseganje vlade v svobodo izražanja in „uravnoteženo poročanje“, Komisijo pa, „naj 
nadaljuje s skrbnim spremljanjem in ocenjevanjem skladnosti madžarskega zakona o medijih, 
kot je bil spremenjen, z evropsko zakonodajo, zlasti z Listino o temeljnih pravicah.“

Komisar za človekove pravice Sveta Evrope je v mnenju z dne 25. februarja 2011 o 
madžarski medijski zakonodaji v luči standardov Sveta Evrope na področju svobode medijev3

preučil zakone o medijih in predlagal spremembe. 

Na področju svobode medijev so bile ugotovljene naslednje kršitve: predpisovanje, katere 
informacije bodo podane s strani vseh medijskih ponudnikov in kako bodo poročali (člen 13 
zakona o tisku in medijih iz leta 2010), uvajanje sankcij za medije (člen 187 zakona o 
množičnih medijih iz leta 2010), preventivne omejitve svobode tiska v obliki zahtev po 
registraciji (člena 45 in 46 zakona o množičnih medijih iz leta 2010), izjeme pri zaščiti 
novinarskih virov (člena 6 in 4 zakona o tisku in medijih iz leta 2010).

Kar zadeva neodvisnost in pluralnost medijev, so v poročilu izpostavljeni naslednji problemi: 
oslabljena ustavna jamstva pluralizma (člen 61 madžarske ustave, kot je bil popravljen 
leta 2010), pomanjkanje neodvisnosti regulativnih organov na področju medijev (člen 14(2) 
spremenjenega Akta št. C iz leta 2003 o elektronskih komunikacijah, člena 124 in 125 zakona 
o množičnih medijih iz leta 2010), odsotnost varoval za neodvisnost javne radiotelevizije 
(člen 102 zakona o množičnih medijih iz leta 2010), odsotnost učinkovitih notranjih pravnih 
sredstev za medijske akterje, za katere veljajo odločbe sveta za medije (členi 163, 164, 165 
in 166 zakona o množičnih medijih iz leta 2010).

V zvezi s temi konkretnimi točkami je komisar Hammarberg junija 2011 prejel pripombe 
madžarskih organov,4 s katerimi naj bi zagotovili nadaljnje informacije, razjasnili vse 
morebitne nesporazume in potrdili, kako si madžarski organi razlagajo zadevna pravila.

Priporočila pravne analize OVSE, ki so bila poslana madžarski vladi dne 28. februarja 2011, 
so vsebovala5: črtanje pravnih zahtev po uravnoteženem poročanju in drugih vsebinskih 
predpisov iz zakonov, zaščito uredniške neodvisnosti, zagotovitev, da bodo za različne oblike 
                                               
1 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
2 P7_TA(2011)0094, zlasti odstavki 1, 2, 4, 5 in 7 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//SL
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
4https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
5 http://www.osce.org/fom/75990
Glej tudi analizo in oceno iz septembra 2010 http://www.osce.org/fom/71218
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medijev – tisk, radiotelevizijo in splet – veljala različna pravila, razjasnitev nejasnih pojmov v 
zakonodaji, črtanje pretiranih zahtev po registraciji, zagotovitev neodvisnega in 
usposobljenega regulativnega organa, zagotovitev objektivnosti in pluralnosti v postopku 
imenovanja organov, ki uravnavajo medijski sektor, preprečitev, da bi tiskani mediji sodili 
pod pristojnost regulativnega organa, ter učinkovito spodbujanje samoregulacije.

Po pogajanjih z Evropsko komisijo je madžarski parlament marca 2011 spremenil zakonodajo 
v naslednjih točkah: obveznost uravnoteženega poročanja, načelo matične države, zahteve po 
registraciji tiskanih novinarskih izdelkov in omejitve v zvezi z žaljivo vsebino. 

Aprila 2011 je posebni poročevalec ZN za spodbujanje in zaščito pravice do svobode mnenja 
in izražanja predložil analizo,1 ki se je ujemala z mnenji neodvisnih strokovnjakov Sveta 
Evrope in OVSE. Pozdravil je spremembe, sprejete marca 2011, hkrati pa izpostavil preostale 
pomisleke, ki zadevajo: regulacijo medijskih vsebin, nezadostna jamstva za zagotavljanje 
neodvisnosti in nepristranskosti organa za medije, pretirane denarne kazni in druge upravne 
sankcije, uporabo medijske zakonodaje za vse vrste medijev, vključno s tiskom in internetom, 
zahteve po registraciji in nezadostno zaščito novinarskih virov. 

V primerjalni raziskavi Centra za medijske in komunikacijske študije Srednjeevropske 
univerze (CEU) o skladnosti madžarskih zakonov o medijih z evropsko prakso in pravili je bil 
podan sklep, da sedanja ureditev na področju medijev ni skladna z evropsko prakso in pravili, 
saj ima madžarski organ za medije koncentracijo pooblastil, kakršne ni mogoče najti nikjer 
drugje v Evropi2. Raziskava je bila predstavljena na drugem srečanju neodvisne skupine na 
visoki ravni za svobodo in pluralnost medijev.

IV. Preostali pomisleki 
Nekatera izmed omenjenih vprašanj bi bilo treba reševati še naprej, čeprav so bili zakoni 
spremenjeni leta 2011 po pogajanjih z Evropsko komisijo in še enkrat maja 2012 glede na 
odločitev ustavnega sodišča iz decembra 2011.

Predstavnik OVSE za svobodo medijev je po sprejetju amandmajev leta 2012 izjavil, da je 
bilo več sprememb predlaganih in sprejetih na hitro, brez posvetovanja z zainteresiranimi 
stranmi, in da temeljni elementi zakonodaje niso bili izboljšani, zlasti ne imenovanje 
predsednika in članov organa za medije in sveta za medije, njihov vpliv na vsebino radijskih 
in televizijskih programov, predvidene visoke denarne kazni ter pomanjkanje varoval za 
finančno in uredniško neodvisnost javne radiotelevizije. 

V pismu z dne 15. junija 2012 je Laszlo Kover, predsednik madžarskega parlamenta, podal 
OVSE podrobne informacije o zakonodajnih spremembah in izjavil, da bo zakon o medijih 
skupaj s spremembami, ki jih je sprejel parlament, zagotavljal popolno svobodo mnenja in 
tiska. 

Podobne pomisleke, kot jih je izrazil OVSE, so podali tudi strokovnjaki Sveta Evrope v 
analizi iz maja 2012, v kateri so ocenjevali skladnost zakonov o medijih (z upoštevanjem 

                                               
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. Študija vsebuje strokovne analize 56 medijskih predpisov iz 20 evropskih držav in 
držav članic EU, ki jih je madžarska vlada navajala kot zglede za svojo novo medijsko zakonodajo.
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sprememb, ki so bile predlagane maja 2012) z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, 
Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji ter priporočili Sveta Evrope in drugimi besedili, ki 
postavljajo standarde na področju medijev in svobode izražanja1. V študiji so priporočili 
temeljit pregled, pojasnitev in v nekaterih primerih črtanje posebnih določb o registraciji in 
preglednosti, urejanju vsebin, obveznosti poročanja, zaščiti virov, javnih medijskih hišah in 
regulativnih organih.

Zahteve za registracijo, ki veljajo za vse vrste medijev, bi lahko imele za posledico 
omejevanje svobode tiska. 

V zvezi s členi 41–46 Akta št. CLXXXV o postopkih registracije medijskih storitev je študija 
Sveta Evrope priporočila: „Act CLXXXV (...) should clearly separate the general rules that 
apply to all kinds of media (including print media), to be enforced by ordinary courts, from 
those specific rules that only cover audiovisual media services and are primarily enforced by a 
specialised administrative regulatory body. (...) registration should not be required of printed 
and online press services by an administrative media authority ordinary business registration 
requirements should apply. To require registration is contrary to the principles of 
proportionality clearly established by the jurisprudence of the ECtHR (...)“ (v Aktu 
št. CLXXXV […] bi bilo treba jasno ločiti splošna pravila, ki veljajo za vse vrste medijev 
(vključno s tiskom) in za katera so pristojna redna sodišča, od posebnih pravil, ki se nanašajo 
samo na avdiovizualne medijske storitve in jih izvršuje prvenstveno poseben regulativni 
upravni organ. […] upravni organ za medije ne bi smel zahtevati registracije za tiskane in 
spletne novinarske storitve, veljati bi morale običajne zahteve za registracijo podjetij. Zahteva 
po registraciji je v nasprotju z načeli sorazmernosti, ki jih določa sodna praksa Evropskega 
sodišča za človekove pravice [...])2. 

Določbe o vsebinskih zahtevah in zahtevi po uravnoteženem poročanju3 lahko pripeljejo do 
samovoljnih razlag ter omejijo svobodno širjenje informacij in mnenj v medijih. 

Analiza Sveta Evrope opozarja, da „Article 10 ECHR and the related ECtHR jurisprudence 
are clear that public authorities must refrain from undue interference in media content. The 
protection provided by Article 10 for freedom of expression and information requires that any 
restriction should be prescribed by law and necessary in a democratic society. Legal 
provisions cannot be vague or too broad, and must be interpreted narrowly, connected always 
to the aims, principles and rights that ultimately justify the imposition of such limits.“ (člen 10 
EKČP in z njim povezana sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice jasno 
                                               
1 Za celovit pregled glej „Ekpertizo strokovnjakov Sveta Evrope o madžarski medijski zakonodaji: Akt CIV iz 
leta 2010 o svobodi tiska in temeljnih pravilih o vsebini medijev in Akt CLXXXV iz leta 2010 o medijskih 
storitvah in množičnih medijih, 11. maj 2012“, str. 7-10.
2 Glej razdelek Registracija in preglednost v ekspertizi Sveta Evrope, str. 12–15.
3 Člen 10 Akta CIV na primer določa, da imajo vsi ljudje pravico „prejemati ustrezne informacije o javnih 
zadevah …“ in da bo sistem medijev zagotovil „verodostojne, hitre in točne informacije o teh zadevah in 
dogodkih;“ člen 13 pravi, da bodo linearne medijske storitve, ki posredujejo informacije, zagotovile „raznoliko, 
celovito, objektivno, uravnoteženo poročanje, ki temelji na dejstvih in najnovejših podatkih,“ o zadevah v 
interesu širše javnosti; člen 16 Akta št. CIV pravi, da medijske vsebine „ne bodo kršile ustavnega reda“; člen 17 
Akta št. CIV prepoveduje izključevanje narodov, skupnosti, narodnih, etničnih, jezikovnih in drugih manjšin ter 
vseh večinskih skupin, pa tudi cerkva in verskih skupin; člen 19 Akta št. CIV ureja področje škodljivih vsebin, ki 
ga pojmuje zelo široko; člen 20 Akta št. CIV o komercialnih sporočilih vključuje prepoved žaljenja verskih ali 
ideoloških prepričanj; člen 28.1(a) Akta št. CLXXXV prepoveduje sponzoriranje informativnih in političnih 
programov. 
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določata, da se javni organi ne smejo neupravičeno vmešavati v medijske vsebine. Zaščita 
svobode izražanja in informiranja iz člena 10 zahteva, da morajo biti vse omejitve predpisane 
z zakonom in nujne v demokratični družbi. Zakonske določbe ne smejo biti nejasne ali 
preširoke in jih je treba tolmačiti ozko, vedno v povezavi s cilji, načeli in pravicami, ki 
nazadnje upravičujejo postavljanje takšnih omejitev.)
Študija poudarja, da so bile leta 2012 predlagane spremembe Akta št. CIV v skladu z 
razsodbo ustavnega sodišča, ki so določale, da določene zahteve ne veljajo za tisk in spletne 
informativne storitve, Akt št. CLXXXV pa ni bil spremenjen v skladu s tem. Da bi odpravili 
pomisleke v zvezi s področjem uporabe, prekomernim upravnim posredovanjem in pravno 
negotovostjo, se priporoča, da „the Media Council should not retain administrative regulatory 
authority (whether in terms of content or licensing) over print (and online) media“ (svet za 
medije ne bi ohranil upravnih regulatornih pristojnosti (bodisi v smislu vsebine bodisi 
podeljevanja dovoljenj) za tiskane (in spletne) medije) in da se merila, kot so „ustrezne“, 
„verodostojne“, „temelječe na dejstvih“, „objektivno“ in „uravnoteženo“ umaknejo iz aktov 
CIV in CLXXXV ter se nadomestijo z jasnejšimi in preprostejšimi zahtevami (na primer 
točnost in uravnoteženost) v skladu z evropskimi standardi in zakonodajo drugih držav članic 
Sveta Evrope. „The law must also provide its interpreters with a definition of such mandates, 
in order to eliminate possible margins of discretion which would be in breach of European 
law.“ (Zakon mora svojim tolmačem zagotoviti tudi opredelitev takšnih pristojnosti, da bi 
odpravili možnosti diskrecijskega odločanja, ki bi kršile evropsko zakonodajo.)1

Obveznost medijskih ponudnikov, da zagotavljajo ustrezno ali primerno poročanje, je 
povezana z uradnimi pritožbenimi postopki, saj člen 181 Akta CLXXXV upravnemu 
regulativnemu organu za medije podeljuje pooblastila za obravnavo zahtev v zvezi z 
morebitnimi kršitvami po posebnih upravnih postopkih. 

Da bi se izognili negativnemu učinku na svobodo medijev, mora upravljanje regulativnega 
sistema zagotavljati odgovornost in neodvisnost od vsakršnih političnih vplivov. Madžarski 
vladi so predlagane nadaljnje spremembe glede imenovanja regulatorjev. Tudi regulativni 
organi morajo biti pregledni in odgovorni, financirati pa se morajo po shemi, ki jim omogoča, 
da svoje naloge izvajajo neodvisno in v polni meri.

Člen 109 Akta CLXXXV in naslednji določajo podrobna pravila o regulativnem organu za 
medije. Nacionalni organ za medije in telekomunikacije (NMHH) je konvergenten organ, 
odgovoren za upravljanje obeh segmentov, telekomunikacij in medijev. Sestavlja ga več teles, 
med katerimi imajo nekatera neodvisno jurisdikcijo – predsednik, svet za medije in urad za 
medije. Naloge v zvezi z regulacijo medijev izvaja svet za medije (načeloma mu predseduje 
predsednik organa za medije), kolektivno telo, ki je znotraj organa za medije relativno 
neodvisno. Predsednik sveta in svet za medije pri NMHH imata široka regulativna pooblastila 
za vse komunikacijske trge, vključno z avdiovizualnimi linearnimi mediji in mediji na 
zahtevo, javnimi medijskimi hišami, tiskanimi in spletnimi mediji ter sektorjem elektronskih 
komunikacij. Regulativni organ je pooblaščen za sprejemanje normativnih aktov v zvezi z 
razpisi, izdajanjem dovoljenj, dodeljevanjem spektra, upravljanjem frekvenc, nadzorom, 
spremljanjem, preiskovanjem in izrekanjem kazni. 

Sedanje postopke za imenovanje2 je treba spremeniti, da bi učinkovito zagotovili neodvisnost 
                                               
1 Glej priporočilo, str. 17.
2 Predsednik organa za medije bi bil lahko izvoljen tudi za predsednika sveta za medije. Predsednika organa 
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organov od kakršnih koli posegov, tako da ne bi mogli prejemati navodil in odpuščanj ne bi 
mogli uporabiti kot sredstvo političnega pritiska. 

Tri ločene javne radiotelevizije so bile strnjene v Sklad za podporo medijskih služb in 
upravljanje premoženja (določa ga člen 136 Akta CLXXXV), ki je odgovoren za upravljanje s 
premoženjem javnih radiotelevizij in usklajevanje produkcije programov. Ustanovitev 
nadzornega odbora sklada in izbiranje visokih uslužbencev s strani predsednika sveta za 
medije vzbujata zaskrbljenost, saj to zmanjšuje pluralnost in neodvisnost. 

Člen 101(4) Akta CLXXXV podeljuje madžarski tiskovni agenciji izključno pravico 
produkcije informativnih programov za javne ponudnike medijskih storitev, medtem ko 
morajo imeti vse večje zasebne radiotelevizije lastno informacijsko službo; analiza Sveta 
Evropa kaže, da je obvezna uporaba nacionalne tiskovne agencije s strani javnih radiotelevizij 
nerazumna in nepravična omejitev pluralnosti pri zagotavljanju novic in bi jo bilo treba 
odpraviti.

Določbe v zvezi s strukturo, upravljanjem in uredniškim nadzorom madžarskih javnih 
radiotelevizij ter mehanizmom njihovega financiranja bi prav tako lahko pomembno vplivale 
na pluralnost in vsebino.

Lastnica vseh treh javnih radiotelevizij in madžarske tiskovne agencije je fundacija za javne 
službe, ki jo upravlja en sam odbor skrbnikov. Tri člane odbora predlaga vladajoča 
parlamentarna stranka oziroma stranke, druge tri pa opozicijske stranke. Kandidati so 
izvoljeni z dvotretjinsko večino prisotnih poslancev.

Svet za medije predlaga predsednika odbora skrbnikov in še enega člana za dobo devetih let, 
člani, ki jih predlagajo parlamentarne stranke, imajo prav tako devetletni mandat (člen 86 
Akta CLXXXV iz leta 2010). 

Odbor skrbnikov fundacije za javne službe nosi splošno odgovornost za javne medije in ima 
pomembno vlogo pri imenovanju in odstavljanju vodstvenih kadrov vseh javnih medijskih 
hiš. Imenuje predsednika in večino članov nadzornega odbora javnih radiotelevizij, ki 
spremljajo vodenje radiotelevizijskih hiš. Odbor za javne službe ocenjuje skladnost s 
poslanstvom javnih služb. Analiza Sveta Evrope poudarja, da bi moralo biti izrecno določeno, 
da odbor skrbnikov in nadzorni odbor ne smeta imeti nobene vloge pri določanju programov 
niti vpliva na uredništvo. 

Obstoječi sistem imenovanja v regulativna telesa za medije (svet za medije, odbor skrbnikov 
fundacije za javne službe in odbor za javne službe) bi bilo treba revidirati, da se zagotovi 
politična nevtralnost. V zvezi s tem ne zadostuje, da so imenovanja odvisna od določene 
večine, saj je pravilo imenovanja sredstvo za doseganje vrednote, ki je raznolika, vključujoča 
in pluralna sestava – v kulturnem, političnem smislu in drugih pogledih. To ni spoštovano, če 
pravila glasovanja ne vodijo do takšne pluralne, raznolike in vključujoče zastopanosti v svetu 
za medije. 

                                                                                                                                                  
neposredno imenuje predsednik vlade za obdobje devetih let in je lahko ponovno imenovan po preteku tega 
obdobja. Predsednik organa ima pravico imenovati dva podpredsednika za nedoločen čas. To imenovanje je 
neposredno, brez predhodnega uradnega izbirnega postopka ali javnega razpisa.
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Za zaščito uredniške neodvisnosti in institucionalne avtonomije javnih ponudnikov medijskih 
storitev Svet Evrope priporoča: „the media authority should not have decision-making powers 
regarding the process of elaboration and approval of the Public Service Code and to define the 
scope of public media services“ (organ za medije ne bi smel imeti pristojnosti odločanja o 
postopku oblikovanja in potrjevanja kodeksa ravnanja javnih medijskih služb ter določanja 
obsega javnih medijskih storitev).1

Priporočena je globalna sprememba sistema financiranja fundacije za javne službe, da se 
zagotovi preglednost financiranja in porabe javnih radiotelevizij ter upravljanje le-teh po 
načelu finančne samostojnosti.

Druga priporočila se nanašajo na institucijo komisarja za medije in telekomunikacije 
(člen 139 in naslednji Akta CLXXXV), ki bi jo bilo morda treba nadomestiti z zakonitim 
varuhom pravic s pooblastili za ukvarjanje s pritožbami potrošnikov na področju elektronskih 
komunikacijskih storitev, na odločitve katerega bi se bilo mogoče v celoti pritožiti. 

Odpraviti bi bilo treba izjemo glede splošne ureditve konkurenčnih razpisov za zagotavljanje 
določenih linearnih storitev, ki jo določa člen 48(4) Akta CLXXXV, ki pravi, da lahko organ 
za medije za določeno dobo največ treh let poslovnemu subjektu brez razpisnega postopka 
izda dovoljenje za zagotavljanje medijskih storitev z namenom opravljanja javnih funkcij.

Z namenom zagotavljanja resnične konkurenčnosti in pravičnosti ter zaščite pravic prosilcev 
se v zvezi z določbo o razpisu za oddajo javnega naročila, ki ga mora objaviti organ za 
medije, priporoča, da se predvidi možnost, da lahko vlagatelji pošljejo javni razpis v sodno 
presojo, preden se ta začne uporabljati kot osnova za vrednotenje. 15-dnevni rok za vložitev 
zahteve za sodno presojo sklepa organa za medije o rezultatih razpisa bi bilo treba podaljšati. 
Odstavek (3) člena 163 bi bilo treba spremeniti, tako da se uvede možnost začasne ustavitve 
izvajanja upravnih odločb in sankcij v primerih ugovorov zoper sklepe sveta za medije.

Glede določb o uradu organa za medije in pristojnostih sveta za medije za sankcioniranje vseh 
medijev, vključno s tiskanimi in spletnimi mediji, v primeru kakršne koli kršitve medijske 
ureditve (člen 185 Akta CLXXXV in naslednji) velja mnenje, da bi lahko negativno vplivale 
na občutljive medijske hiše, ki bi se lahko zaprle, in na neodvisnost medijev. Strokovnjaki 
Sveta Evrope so priporočili spremembo teh členov, da se zagotovi sorazmernost med 
resnostjo kršitve in strogostjo naložene sankcije, ter črtanje odstavkov, ki se nanašajo na 
najvišje kazni, s katerimi se lahko kaznujejo ponudniki tiskanih in spletnih storitev.

Ostala priporočila predvidevajo, da svet za medije ne bi smel posegati v delovanje 
samoregulativnih organov, in izpostavljajo potrebo, da se v zakonu okrepi spodbujanje 
samoregulacije. Člen 66 Akta CLXXXV bi bilo treba spremeniti, tako da se uvede pregledna 
ureditev za storitve medijev skupnosti na podlagi zahtev javnega interesa. V zvezi z 
zakonskimi obveznostmi, ki so naložene tiskanim medijem in so v nasprotju z najboljšo
mednarodno prakso, ki spodbuja tisk k samoregulaciji, bi bilo treba spremeniti določbe v 
zvezi s pravico do zahtevanja popravkov v tisku iz člena 12 Akta CIV, tako da se 

                                               
1 Glej člene 95, 98 in 136 Akta CLXXXV, ki urejajo pristojnosti organa za medije v razmerju do fundacije za 
javne službe. 
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samoregulatornim organom omogoči postavljanje lastnih standardov; ta pravica bi morala biti 
omejena na vsebine, ki so bistveno zavajajoče ali nepravične.


