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I. Inledning

Ungerns medielagstiftning har genomgått betydande förändringar de senaste två åren. Den 
ungerska konstitutionen ändrades 20101 och en ny grundlag med nya bestämmelser på 
medielagstiftningsområdet2 trädde i kraft 2012. Flera lagar som reglerar medierna trädde i 
kraft 2011 och ändrades samma år och under 2012.

En rad bestämmelser i medielagstiftningen mötte kritik internationellt och nationellt och 
ansågs problematiska mot bakgrund av EU-fördragen, Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, de internationella och europeiska rättsliga instrumenten och 
icke-bindande texter om skydd av rätten till åsikts-, yttrande- och informationsfrihet samt 
rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). 

I detta arbetsdokument ges en överblick av de bestämmelser som anses vara problematiska
och som har ändrats under tiden eller skulle kunna förtydligas ytterligare och ses över för att 
komma till rätta med de återstående bristerna.

De olika bedömningar som gjorts inom ramen för diskussionerna med de ungerska 
myndigheterna av Europeiska kommissionen, Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter, Europarådets generalsekreterare, OSSE:s representant för mediefrihet och FN:s 
särskilda rapportör för främjandet av rätten till åsikts- och yttrandefrihet tas i beaktande 
tillsammans med Europarådets analys av den 11 maj 2012 om ungersk medielagstiftning3, det 
yttrande om Ungerns nya konstitution som Venedigkommissionen antog den 17-18 juni 20114

samt den ståndpunkt som Ungerns regering intog i detta hänseende den 6 juli 20115.

I den konstitutionella bestämmelsen formuleras inte pressfrihet som en individs rättighet, utan 
som en statlig skyldighet6. Det anges uttryckligen att detaljerade lagstiftningsbestämmelserna 

                                               
1 Det ungerska parlamentet ändrade Ungerns tidigare konstitution genom lag nr CLXIII från 2010. Ändringen 
trädde i kraft den 2 januari 2011. I artikel 7/A.2 anges följande: ”Lagstiftningen ska omfatta … förordningar från 
den nationella medie- och telekommunikationsmyndigheten (NMHH) … ”. Genom ändringen av den tidigare 
konstitutionen infördes också kapitel VIII/B som reglerar den nationella 
medie- och telekommunikationsmyndigheten (NMHH) i artikel 40/D i konstitutionen. 
2 I artikel T.2 anges att ”rättsstatsprincipen ska avse … dekret från chefen för ett självständigt tillsynsorgan.”
I artikel 9.3 anges att ”de detaljerade bestämmelserna om tryckfriheten och det organ som övervakar 
medietjänster, pressprodukter och informations- och kommunikationsmarknader ska fastställas i en kardinallag”.
Presidenten ska i enlighet med artikel 9.3 ”utse … cheferna för de självständiga tillsynsorganen.” Genom artikel 
6.1 och 6.2 ges särskilt konstitutionellt skydd för tillgång till och spridning av uppgifter av allmänt intresse.
Artikel 23 reglerar de självständiga tillsynsorganen: ”Parlamentet får bilda självständiga tillsynsorgan genom en 
kardinallag för att utföra vissa uppgifter och utöva vissa behörigheter som hör till den verkställande makten.”
Parlamentet har dock ännu inte antagit några nya kardinallagar om medielagen eller det självständiga 
tillsynsorganet. (Medielagarna antogs den 31 december 2010 innan grundlagen trädde i kraft den 1 januari 2012.)
3 ”Expertutlåtande från Europarådets experter på ungersk medielagstiftning: Lag CIV från 2010 om pressfrihet 
och grundläggande regler för medieinnehåll samt lag CLXXXV från 2010 om medietjänster och massmedier, 
11 maj 2012”.
4 Yttrande nr 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
6 Artikel IX i grundlagen: ”(1) Varje människa ska ha rätt att uttrycka sin åsikt. (2) Ungern ska erkänna och 
försvara pressfriheten och pressmångfalden, och ska garantera villkor för fri spridning av information som är 
nödvändig för att bilda en demokratisk allmän opinion. (3) Detaljerade bestämmelser om pressfrihet och om 
tillsynsorganet för medietjänster, pressprodukter och marknaden för informationskommunikation ska föreskrivas 
i en kardinallag.”
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om pressfrihet och tillsynen på detta område ska fastställas i en s.k. kardinallag (som kräver 
två tredjedelars majoritet för antagande) utan några riktlinjer för lagens syften, innehåll och 
begränsningar1. Venedigkommissionen rekommenderade ett förtydligande om att de 
konstitutionella garantierna omfattar individuella rättigheter2.

Genom lag LXXXII av den 10 augusti 2010 om ändring av vissa medie- och 
kommunikationslagar ändrades en rad medie- och kommunikationslagar3. Genom lagen 
omstrukturerades regelverkets institutionella uppbyggnad och lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om inrättandet av de nya centraliserade medietillsynsmyndigheterna:
myndigheten för nationella medier och telekommunikation (NMTA) och medierådet.

I lag CIV av den 9 november 2010 om pressfrihet och grundläggande regler för medieinnehåll 
(”mediekonstitutionen”) fastställs de grundläggande reglerna för medieinnehåll och i 
lag CLXXXV av den 31 december 2010 om medietjänster och massmedier, som ersatte 
radio- och tv-lagen från 1996, fastställs nya innehållsregler för alla medieplattformar, 
myndigheten för de nya medietillsynsorganen samt påföljder och böter för brott mot den nya 
lagstiftningen. Båda dessa lagar trädde i kraft den 1 januari 2011 och ändrades i mars 20114

efter förhandlingar med kommissionen.

I sitt beslut nr 165/2011 granskade den ungerska konstitutionsdomstolen ”om bestämmelserna 
för förfarandet genom vilket lagen antogs, den statliga tillsynen över pressmedier, 
registreringskravet för tryckta och nätbaserade pressprodukter, skyddet av informationskällor, 
kravet på att tillhandahålla uppgifter samt medie- och kommunikationskommissarien är 
förenliga med konstitutionen”5

.

Domstolen ansåg att vissa bestämmelser i lag CIV från 2010 inte var förenliga med 
konstitutionen och uppmanade det ungerska parlamentet att ändra lagen senast den 
31 maj 2012. Dessa bestämmelser rörde innehållet i tryckt press, mediemyndighetens 
befogenheter på området tryckta och nätbaserade medier, källskydd av journalisters 
information, medie- och kommunikationskommissariens ämbete och mediemyndighetens 
befogenhet att begära rättsligt skyddad information.

                                               
1 Se också den ungerska regeringens ståndpunkt, s. 6: ”I artikel IX i konstitutionen anges att varje människa ska 
ha rätt att uttrycka sin åsikt. Denna formulering av yttrandefriheten är fullt förenlig med den berörda artikeln i 
Europakonventionen (artikel X). Samtidigt är staten enligt artikel IX skyldig att erkänna och försvara 
pressfriheten och pressmångfalden och att garantera villkor för fri spridning av information som är nödvändig för 
att bilda en demokratisk allmän opinion … Inte heller Europakonventionen innehåller någon särskild 
formulering om individens pressfrihet – denna rättighet omfattas av yttrandefriheten för individer.”
2 Se Venedigkommissionens yttrande, punkt 74.
3 Lag nr C från 2003 om elektronisk kommunikation, lag nr 1 från 1996 om radio och tv och lag nr CXXVII 
från 1996 om den nationella nyhetsbyrån.
4 Lag XIX från 2011, om ändringen av lag CIV från 2010 och lag CLXXXV från 2010. Dessa ändringar följdes 
av lag CVII av den 19 juli 2011 om ändringen av vissa lagar om elektronisk kommunikation, särskilt medielagen 
av den 31 december 2010, lagen om elektronisk kommunikation från 2003 och lag 74 från 2007 som handlade 
om regler för distribution och digitalisering av program.
5 Den ungerska konstitutionsdomstolens beslut 165/2011 (XII. 20. AB) om medielagstiftning, vilket antogs med 
tillämpning av lag nr XX från 1949 om Republiken Ungerns konstitution, en lag som reglerade 
konstitutionsdomstolens behörighet att behandla framställningar från privatpersoner och organisationer. Detta 
beslut finns på följande webbadress:
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument
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Till följd av konstitutionsdomstolens beslut ändrades lag CIV från 2010, lag CLXXXV 
från 2010 och flera relaterade lagar genom lag nr LXVI från 2012. Genom lagen ändrades
viktiga bestämmelser om skydd av källor som tillhandahåller information till 
medieinnehållsleverantörer1. Genom ändringen ströks också ett antal krav på tryckta och 
nätbaserade medier. Detaljerade regler för skydd av journalisters källor infördes och 
mediemyndighetens tillgång till information under sina förfaranden omreglerades.

Genom lagen ändrades och minskades även medie- och telekommunikationskommissariens 
befogenheter, som tidigare grundades på lag CLXXXV från 2010. Kapitlen 4 och 5 om
ändringarna av lag CIV från 2010 och lag CLXXXV från 2010 är kardinallagar.

II. Europaparlamentet och mediefriheten

Internationell och europeisk lagstiftning om mänskliga rättigheter skyddar åsikts-, yttrande-
och informationsfriheten. Artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, artikel 19 i internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter och artikel 10 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna är de viktigaste referenserna på området.
Genom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna tas ytterligare ett steg genom 
artikel 11.2, där det anges att ”mediernas frihet och mångfald ska respekteras”, vilket är en 
nyhet jämfört med tidigare fördrag om mänskliga rättigheter. I och med Lissabonfördragets 
ikraftträdande har stadgan blivit bindande och EU:s skyldighet att respektera mediefrihet och 
mediemångfald ska ses i ett nytt perspektiv, särskilt artikel 2 (EU:s värden och principer), 
artikel 7 och artiklarna 9–12 (om demokrati och medborgarskap) i EU-fördraget.

Det är först och främst medlemsstaternas plikt att skydda åsikts-, yttrande-, informations- och 
mediefriheten, som ju även garanteras i deras egna författningar och lagar. Om en allvarlig 
risk eller kränkning av mediernas frihet och mångfald sker i en medlemsstat, bör 
Europeiska unionen emellertid ta initiativ på grundval av fördragen och stadgan och ingripa 
för att skydda det europeiska demokratiska och pluralistiska systemet och medborgarnas 
rättigheter. Europaparlamentet har hela tiden gett sitt stöd till denna tolkning av fördragen och 
stadgan, medan doktrinen har beskrivit detta tillvägagångssätt som ”omvänd Solange” som 
syftar till att se till att kärnan i de grundläggande rättigheterna – och unionsmedborgarskapet –
som föreskrivs i artikel 2 i EU-fördraget för hela EU:s rättsliga utrymme skyddas mot de EU-
medlemsstater som bryter mot dem både på europeisk nivå och internt.

Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen uttryckt oro över mediernas frihet och 
mångfald 2, och just nu arbetar man med betänkandet om ”EU-stadgan: standarder för 

                                               
1 Lag nr III från 1952 om civilprocessrätt, lag nr XIX från 1998 om straffprocessrätt och lag nr CXL från 2004 
om allmänna rättegångsregler och statliga administrativa myndigheters befogenheter.
2 Resolutioner av den 20 november 2002 om mediakoncentration, EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 205, av 
den 4 september 2003 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen, EUT C 76 E, 
25.3.2004, s. 412, av den 4 september 2003 om television utan gränser, EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 453, av 
den 6 september 2005 om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG – ”Television utan gränser” 
– ändrat genom direktiv 97/36/EG, för perioden 2001–2002, EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 117, av 
den 22 april 2004 om risken för kränkning av yttrande- och informationsfriheterna (artikel 11.2 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna) i EU och särskilt i Italien (Boogerd–Quaak-betänkandet), EUT 104 E, 30.4.2004, 
s. 1026, av den 25 september 2008 om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen, EUT C 8 E, 
14.1.2010, s. 75 och av den 10 mars 2011 om den ungerska medielagen, P7_TA(2011)0094.
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mediefrihet i EU”.

III. Översikt över bedömningen av den ungerska medielagstiftningen

Aktörer som Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, OSSE:s representant för 
mediefrihet, Europarådet, FN:s särskilde representant för främjande av rätten till 
åsikts- och yttrandefrihet, såväl som akademiska institutioner, regionala och internationella 
yrkesorganisationer på medieområdet (European Newspaper Publisher’s Association, 
World Association of Newspapers and News Publishers, International Press Institute, 
South and East Europe Media organisation, European Federation of Journalists, 
European Alliance of News Agencies och Reportrar utan gränser), civila organisationer som 
Amnesty International, Freedom House1 och medierna själva har på nationell och 
internationell nivå uppmärksammat de problematiska bestämmelserna i medielagstiftningen.

Kritiken har framför allt handlat om att lagarna har antagits genom ett parlamentsförfarande 
som grundar sig på initiativ från enskilda ledamöter och inte kräver samråd med 
oppositionspartier och civilsamhället, den i hög grad hierarkiska strukturen hos 
medietillsynen, maktbefogenheterna hos ordföranden för tillsynsmyndigheten, avsaknaden av 
bestämmelser om myndighetens oberoende, myndighetens omfattande tillsyns- och 
sanktionsbefogenheter, vissa bestämmelsers stora inverkan på programinnehållet, bristen på 
mediespecifik reglering, den bristande insynen i anbudsförfarandet för licenser samt vaga 
normer, vilket kan leda till godtyckligt genomförande och verkställande.

Europeiska kommissionen ansåg att den nya lagstiftningen väckte frågetecken om respekten 
för de grundläggande mediefriheter som befästs i EU-fördragen och EU-stadgan och om 
lagstiftningens förenlighet med direktivet om audiovisuella medietjänster2. De problematiska 
bestämmelserna rörde den oproportionerliga tillämpningen av regler om balanserad 
information, utfärdandet av böter till programföretag som lagligen inrättats och godkänts i 
andra medlemsstater, regler för registrering och godkännande av leverantörer av medietjänster 
samt förbud mot kränkningar av individer, minoriteter eller majoriteter.

I sin resolution av den 10 mars 2011 om den ungerska medielagen3, konstaterade 
Europaparlamentet att den ungerska medielagen snarast bör ”upphävas och ses över utifrån 
kommissionens, OSSE:s och Europarådets anmärkningar och förslag (...)”. Europaparlamentet 
uppmanade de ungerska myndigheterna att återställa medietillsynens oberoende och att 
upphöra med regeringsinblandning när det gäller yttrandefrihet och ”balanserad rapportering” 
                                               
1 I 2012 års rapport om Ungern fastställdes att ”Ungern gick från att vara ett fritt till ett delvis fritt land, vilket 
speglar hur Ungerns medieklimat generellt har försämrats till följd av inrättandet av den nya nationella byrån för 
dataskydd. Det finns också bevis för att det har funnits ett politiskt motiverat licensförfarande som resulterat i att 
den regeringskritiska radiostationen Klubrádió förlorat sin frekvens, och det har kommit alltfler rapporter om 
censur och självcensur, särskilt när det gäller public service-kanaler1. Dessutom har de ekonomiska villkoren för 
entreprenörskap inom självständiga medier försämrats. (…) Ungern har ett brett utbud av tryckta medier och 
radio och tv, med privata nyhetsmedier som tydligt sympatiserar med den ena eller den andra sidan av det 
politiska spektrumet. Ungerns konstitution skyddar yttrande- och pressfriheten, men den senaste i en rad 
kontroversiella medielagstiftningsåtgärder som antogs 2010 trädde i kraft i januari 2011, vilket utlöste protester 
från journalister och internationella påtryckningar från organisationer som övervakar mediefriheten”. Denna 
rapport finns på följande webbadress: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary
2 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
3 P7_TA(2011)0094, särskilt punkterna 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//SV
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och uppmanade kommissionen ”att fortsätta sin noggranna övervakning och bedömning av 
hur den ungerska medielagens nya lydelse överensstämmer med EU:s lagstiftning, särskilt 
med stadgan om de grundläggande rättigheterna”.

I ett yttrande av den 25 februari 2011 om Ungerns medielagstiftning i relation till 
Europarådets standarder för yttrandefrihet och mediemångfald1, analyserade Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter medielagarna och lade fram ändringsförslag.

När det gäller mediernas frihet identifierades följande inskränkningar: föreskrifter om vilken 
information och rapportering som ska komma från medieleverantörerna (artikel 13 i press-
och medielagen från 2010), införandet av sanktioner mot medier (artikel 187 i 
massmedielagen från 2010), avskräckande begränsningar av tryckfriheten i form av krav på 
registrering (artiklarna 45 och 46 i massmedielagen från 2010) samt undantag från 
journalisters källskydd (artiklarna 6 och 4 i press- och medielagen från 2010).

När det gäller mediers oberoende och mångfald behandlades följande problem i yttrandet:
försvagade konstitutionella garantier för mångfald (artikel 61 i Ungerns konstitution, 
ändrad 2010), avsaknad av oberoende för medietillsynsorganen (artikel 14.2 i den ändrade 
lagen C från 2003 om elektronisk kommunikation, artiklarna 124 och 125 i massmedielagen 
från 2010), bristande skydd för oberoende public service inom radio och tv (artikel 102 i 
massmedielagen från 2010) samt avsaknad av möjligheter att föra talan vid nationella 
domstolar för medieleverantörer som är föremål för beslut från medierådet (artiklarna 163, 
164, 165 och 166 i massmedielagen från 2010).

I juni 2011 mottog kommissarie Thomas Hammarberg kommentarer från de ungerska 
myndigheterna avseende dessa särskilda punkter2 vilka syftade till att ge ytterligare 
information, reda ut eventuella missförstånd och bekräfta de ungerska myndigheternas 
tolkning av bestämmelserna i fråga.

OSSE:s rättsliga analys, som skickades till Ungerns regering den 28 februari 2011, innehöll 
följande rekommendationer3: stryka de rättsliga kraven på balanserad rapportering och andra 
innehållsbestämmelser i lagarna, skydda det redaktionella oberoendet, säkerställa att olika 
bestämmelser reglerar olika typer av medier – tryckta medier, radio och tv samt nätbaserade 
medier, förtydliga vaga punkter i lagstiftningen, stryka registreringskrav som anses 
överflödiga, se till att tillsynsorganet är oberoende och behörigt, garantera objektivitet och 
mångfald i förfarandet för att utse de organ som ska styra mediesektorn, avstå från att placera 
tryckta medier under tillsynsorganets behörighet och effektivt uppmuntra till självreglering. 

Efter förhandlingar med Europeiska kommissionen i mars 2011 ändrade det ungerska 
parlamentet lagstiftningen på följande punkter: kravet på balanserad rapportering, 
ursprungslandsprincipen, registreringskraven på produkter från tryckt press och begränsningar 
för anstötligt innehåll.

                                               
1 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
2 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
3 http://www.osce.org/fom/75990
Se även analysen och bedömningen från september 2010 http://www.osce.org/fom/71218
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I april 2011 lämnade FN:s särskilda representant för främjandet och skyddet av rätten till 
åsikts- och yttrandefrihet en analys1 som överensstämde med de åsikter som Europarådets och 
OSSE:s oberoende experter har uttryckt. Även om de ändringar som antagits i mars 2011 
välkomnades, belystes de återstående problemen, vilka gäller följande punkter: reglering av 
medieinnehåll, bristande garantier för att säkerställa mediemyndighetens oberoende och 
opartiskhet, orimliga böter och andra administrativa sanktioner, medielagstiftningens 
tillämplighet på alla typer av medier, inklusive tryckta och nätbaserade medier, 
registreringskrav samt otillräckligt journalistiskt källskydd.

I en jämförande studie från centrumet för media och kommunikation vid Central European 
University (CEU) om de ungerska medielagarnas förenlighet med praxis och normer i Europa
fastslogs att den nuvarande medieregleringen inte överensstämmer med praxis och normer i 
Europa. I studien konstaterades dessutom att den ungerska mediemyndighetens
maktkoncentration är unik i Europa2. Studien presenterades under den oberoende 
högnivågruppens andra sammanträde om mediernas frihet och mångfald.

IV. Återstående problematiska punkter

Vissa av de ovannämnda problemen bör redas ut ytterligare trots att lagarna ändrades 2011 
efter förhandlingar med kommissionen och 2012 efter konstitutionsdomstolens beslut från
december 2011.

Efter antagandet av ändringarna 2012 konstaterade OSSE:s representant för mediefrihet dels 
att flera ändringar hade införts och antagits med kort varsel utan att berörda intressenter hade 
rådfrågats, dels att grundläggande delar av lagstiftningen inte hade förbättrats. Detta gällde 
särskilt förfarandet för att utse mediemyndighetens och medierådets ordförande och ledamöter
och deras makt över innehållet i radio och tv, utfärdandet av dryga böter samt bristen på 
skydd för finansiellt och redaktionellt oberoende radio och tv.

I en skrivelse av den 15 juni 2012 lämnade det ungerska parlamentets talman Laszlo Kover 
detaljerad information till OSSE om ändringarna i lagstiftningen och slog fast att medielagen, 
tillsammans med de ändringar som parlamentet hade antagit, skulle garantera fullständig 
yttrande- och tryckfrihet.

Problem liknande dem som OSSE har lyft fram togs upp i en analys från maj 2012 från 
Europarådets experter som undersökte medielagarnas (som föreslogs ändras i maj 2012) 
förenlighet med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, den europeiska konventionen om gränsöverskridande television, 
Europarådets rekommendationer och andra normgivande texter inom området för medier och 
yttrandefrihet3. I expertutlåtandet rekommenderas att särskilda bestämmelser om registrering 
och insyn, innehållsreglering, krav på nyhetsrapportering, källskydd, public service-medier 
och tillsynsorgan grundligt bör ses över, förtydligas eller i vissa fall tas bort.
                                               
1 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E
2 https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Studien innehåller expertanalyser av de 56 medielagar från 20 europeiska stater och 
medlemsstater som den ungerska regeringen citerade som prejudikat för sin nya medielagstiftning.
3 För en detaljerad översikt, se ”expertutlåtande av Europarådets experter på ungersk medielagstiftning: Lag CIV 
från 2010 om pressfrihet och grundläggande regler för medieinnehåll samt lag CLXXXV från 2010 om 
medietjänster och massmedia, 11 maj 2012”, s. 7-10.
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Registreringskrav som gäller alla typer av medier kan leda till begränsningar av pressfriheten.

Med avseende på artiklarna 41–46 i lag CLXXXV om registreringsförfaranden för 
medietjänster rekommenderade Europarådets experter att ”lag CLXXXV (…) tydligt bör 
skilja mellan de allmänna regler som gäller alla typer av medier (inklusive tryckta medier), 
och som upprätthålls av vanliga domstolar, och de särskilda regler som enbart gäller 
audiovisuella medietjänster och i första hand upprätthålls av ett särskilt administrativt 
tillsynsorgan. (…) det bör inte krävas någon registrering av tryckta och nätbaserade 
presstjänster hos en administrativ mediemyndighet, utan vanliga krav på företagsregistrering 
bör gälla. Kravet på registrering strider mot de principer om proportionalitet som tydligt 
fastställts i rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (...)”1.

Bestämmelser om innehållskrav och krav på balanserad rapportering2 skulle kunna leda till 
godtyckliga tolkningar och begränsa den fria spridningen av information och åsikter i 
medierna.

I sin analys påminner Europarådet om att det ”av artikel 10 i Europakonventionen och i 
relaterad rättspraxis från Europadomstolen tydligt framgår att offentliga myndigheter ska 
undvika otillbörlig inblandning när det gäller medieinnehåll. Skyddet för yttrande- och 
informationsfrihet enligt artikel 10 innebär att alla begränsningar bör föreskrivas i lag och
vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Rättsliga bestämmelser får inte vara vaga eller 
för generella och måste tolkas snävt, alltid i förhållande till de syften, principer och rättigheter 
som slutligen motiverar införandet av sådana begränsningar”.

I expertutlåtandet understryks att ändringar i lag CIV föreslogs 2012 i enlighet med 
konstitutionsdomstolens beslut om att vissa innehållskrav inte bör gälla tryckta och 
nätbaserade presstjänster. Lag CLXXXV har dock inte ändrats på denna punkt. För att lösa 
problemen med räckvidd, överdriven administrativ inblandning och rättslig osäkerhet
rekommenderas att ”medierådet inte bör behålla den administrativa befogenheten att utöva 
tillsyn (vare sig över innehåll eller tillståndsgivning) med avseende på tryckta (och 
nätbaserade) medier”, och att kriterier såsom ”lämplig”, ”korrekt”, ”saklig”, ”objektiv” och 
”balanserad” bör tas bort från lag CIV och lag CLXXXV och ersättas med tydligare och 
enklare krav (till exempel exakthet och balans), enligt normer och lagstiftning i andra av
Europarådets medlemsstater. Lagen måste också innehålla en uppdragsbeskrivning i syfte att 
eliminera möjlig skönsmässig bedömning, vilket skulle strida mot EU-lagstiftningen”3.

                                               
1 Se avsnittet om registrering och insyn i Europarådets expertutlåtande, s 12–15.
2 I artikel 10 i lag CIV fastställs till exempel att alla människor ska ha rätt ”att få korrekt information om 
samhällsfrågor …” och att mediesystemet ska ge ”trovärdig, snabb och korrekt information om dessa frågor och 
händelser”. I artikel 13 anges att linjära informationsmedietjänster ska tillhandahålla en mångsidig, allsidig, 
saklig, aktuell, objektiv och balanserad täckning av frågor av intresse för allmänheten. I artikel 16 i CIV-lagen 
anges att medieinnehåll ”inte får strida mot den konstitutionella ordningen”, i artikel 17 i CIV-lagen förbjuds 
utestängning av nationer och folkgrupper och av nationella, etniska, språkliga och andra minoriteter eller 
majoriteter samt kyrkor eller religiösa samfund. I artikel 19 i CIV-lagen regleras skadligt innehåll i allmänhet,
artikel 20 i CIV-lagen om kommersiella meddelanden innehåller ett förbud mot kränkningar av religiösa eller 
ideologiska övertygelser, i artikel 28.1 a i lag CLXXXV förbjuds sponsring av nyhetssändningar och politiska 
program.
3 Se rekommendationen, s. 17.
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Kravet på medieleverantörer att tillhandahålla adekvat eller lämplig nyhetsrapportering är 
kopplat till formella klagomålsförfaranden, eftersom den administrativa mediemyndigheten 
enligt artikel 181 i lag CLXXXV ges befogenhet att behandla ärenden som gäller eventuella
överträdelser genom särskilda administrativa rättegångsförfaranden.

För att undvika negativ inverkan på mediefriheten måste regelverket garantera 
ansvarsskyldighet och oberoende från politisk inblandning. Man rekommenderar dessutom att 
den ungerska regeringen gör fler ändringar av förfarandet för att utse tillsynsmyndigheter.
Tillsynsmyndigheterna bör också vara transparenta och ansvarsskyldiga och få tillräcklig 
finansiering för att kunna utföra sitt uppdrag fullt ut och på ett oberoende sätt.

I artikel 109 ff. i lag CLXXXV fastställs de detaljerade reglerna för 
medietillsynsmyndigheten. Den nationella medie-, informations- och 
kommunikationsmyndigheten är en konvergent myndighet med ansvar för att sköta både 
telekommunikation och medier. Den består av flera olika organ varav vissa har oberoende 
befogenheter – ordföranden, medierådet och byrån. De uppgifter som rör mediereglering 
utförs av medierådet (med myndighetens ordförande som ordförande), ett gemensamt organ 
som är förhållandevis oberoende inom myndighetens organisation. Ordföranden och 
medierådet i NMHH ges omfattande tillsynsbefogenheter för alla kommunikationsmarknader, 
inklusive audiovisuella linjära medier och beställningsmedier, public service-medier, tryckta 
och nätbaserade medier samt sektorn för elektronisk kommunikation. Tillsynsmyndigheten 
ges befogenhet att anta normativa lagar när det gäller anbudsförfaranden, tillståndsgivning, 
spektrumallokering, frekvensförvaltning, kontroll, övervakning, undersökning och åläggande 
av böter.

De nuvarande utnämningsförfarandena1 bör ändras så att det garanteras att de är fria från all 
inblandning, så att inga instruktioner kan tas emot och avskedanden inte kan utnyttjas som ett 
politiskt påtryckningsmedel.

Tre olika statliga radio- och tv-bolag har samlats i fonden för stöd till medietjänster och 
förvaltning av tillgångar (inrättad genom artikel 136 i lag CLXXXV), som är ansvarig för att 
förvalta statliga radio- och tv-bolags tillgångar och samordna programproduktionen.
Styrelsens sammansättning och det faktum att medierådets ordförande utser överordnade 
tjänstemän ger upphov till oro, eftersom detta undergräver mångfalden och oberoendet.

Enligt artikel 101.4 i lag CLXXXV ges den ungerska nyhetsbyrån exklusiv rätt att producera 
nyhetsprogram åt statliga medietjänstleverantörer, men alla stora privata radio- och tv-bolag 
förväntas ha sina egna nyhetstjänster. Europarådets analys visar att kravet på att statliga radio-
och tv-bolag ska använda sig av den nationella nyhetsbyrån är orimligt, innebär en orättvis 
begränsning av mångfalden inom nyhetssändningar och bör tas bort.

De bestämmelser som styr strukturen, förvaltningen och den redaktionella tillsynen av
Ungerns statliga radio- och tv-bolag och deras finansiering skulle också kunna ha stor 
inverkan på mediernas mångfald och innehåll.

                                               
1 Myndighetens ordförande kan även utses till ordförande för medierådet. Ordföranden utses direkt av 
premiärministern för en period på nio år och kan väljas om efter denna period. Ordföranden har rätt att utse 
två vice ordförande på obestämd tid. Utnämningen är direkt och sker utan föregående formellt urvalsförfarande 
eller offentligt rekryteringsförfarande.
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De tre statliga radio- och tv-bolagen och den ungerska nyhetsbyrån ägs av public 
service-stiftelsen, som förvaltas av en enda styrelse. Tre styrelseledamöter utses av det eller 
de styrande partierna och de andra tre av oppositionspartierna. Kandidaterna utses med två 
tredjedelars majoritet av de sittande parlamentsledamöterna.

Medierådet utser styrelsens ordförande och en annan ledamot för en period på nio år, och de 
ledamöter som utses av partierna har också ett mandat på nio år (artikel 86, lag CLXXXV 
från 2010).

Public service-stiftelsens styrelse har det övergripande ansvaret för statliga medier och spelar 
en viktig roll när det gäller att utse och avsätta cheferna för alla statliga medieleverantörer.
Den utser ordföranden och de flesta ledamöterna i tillsynsorganet för statliga radio- och tv-
bolag, som övervakar hur bolagen förvaltas. Public service-styrelsen bedömer efterlevnaden 
av public service-uppdraget. I Europarådets analys framhålls att det uttryckligen bör framgå 
att varken public service-stiftelsens styrelse eller tillsynsorganet kan bestämma 
programinnehåll eller ha något redaktionellt inflytande.

Det nuvarande utnämningssystemet för medietillsynsorganen (medierådet, public service-
stiftelsens styrelse samt public service-styrelsen) bör därför ses över för att garantera politisk 
neutralitet. I detta hänseende är det inte tillräckligt att utnämningarna kräver en viss majoritet, 
eftersom regeln för utnämningar är kopplad till ett värde, nämligen en diversifierad, 
inkluderande och pluralistisk sammansättning, både kulturellt och politiskt och på andra sätt.
Detta respekteras inte när omröstningsförfarandet inte leder till en sådan diversifierad, 
inkluderande och pluralistisk representation i rådet.

I syfte att skydda statliga medietjänstleverantörers redaktionella oberoende och institutionella 
självständighet rekommenderar Europarådet att ”mediemyndigheten inte bör ha befogenhet att 
fatta beslut när det gäller processen att ta fram och godkänna public service-koden och att 
definiera statliga mediers omfattning”1. 

En genomgripande ändring av public service-stiftelsens finansieringssystem rekommenderas 
för att kunna garantera att statliga radio- och tv-bolags finansiering och utgifter är 
transparenta och att de förvaltas i enlighet med principen om finansiell självständighet.

Andra rekommendationer handlar om medie- och kommunikationskommissariens befattning 
(artikel 139 ff. i lag CLXXXV), som möjligen bör ersättas av en ombudsman med 
befogenheter för att behandla konsumenters klagomål på elektroniska 
kommunikationstjänster. Dessa befogenheter måste i så fall kunna överklagas.

Det undantag från det allmänna upphandlingsförfarandet för att tillhandahålla vissa linjära 
tjänster som fastställs i artikel 48.4 i lag CLXXXV, där det anges att mediemyndigheten 
under en period på upp till tre år ska ha befogenhet att bevilja tillstånd till företag att 
tillhandahålla medietjänster i syfte att utföra uppgifter av allmänintresse utan något 
upphandlingsförfarande, bör tas bort.

                                               

1 Se artiklarna 95, 98 och 136 i lag CLXXXV om reglering av mediemyndighetens befogenheter gentemot 
public service-stiftelsen.
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När det gäller bestämmelsen om meddelanden om upphandling som ska publiceras av 
mediemyndigheten rekommenderas att myndigheten ska kunna ge sökande möjligheten att 
lämna in meddelanden om upphandling till juridisk prövning innan de används som grund för 
utvärderingen, i syfte att garantera verklig konkurrens och rättvis behandling och skydda de 
sökandes rättigheter. Fördröjningen på 15 dagar för att begära juridisk prövning av 
mediemyndighetens utslag av resultaten av ett anbudsförfarande bör förlängas. Artikel 163.3
bör ändras för att införa möjligheten att upphäva administrativa regler och sanktioner när det 
gäller klagomål mot medierådets beslut.

Bestämmelserna om mediemyndighetens byrås och medierådets sanktionsbefogenheter över 
alla medier, inklusive tryckta och nätbaserade medier, för alla överträdelser av
medielagstiftningen (artiklarna 185 ff. i lag CLXXXV) ansågs kunna ha en negativ inverkan 
på sårbara leverantörer som kan bli tvungna att lägga ned verksamheten och ansågs även 
begränsa mediernas oberoende. Europarådets experter rekommenderar att dessa artiklar 
ändras för att kunna garantera proportionalitet mellan överträdelsens allvar och bötesbeloppen
samt att de punkter som rör tillämpliga högsta bötesbelopp för tryckta och nätbaserade medier 
stryks.

Andra rekommendationer handlar om att medierådet inte bör blanda sig i självreglerande 
organs verksamhet och behovet av att förstärka incitamenten för självreglering i lagen.
Artikel 66 i lag CLXXXV bör ändras för att införa transparent reglering av 
samhällsmedietjänster som grundas på krav som rör allmänintresset. När det gäller de 
lagstadgade krav på tryckta medier som strider mot internationell bästa praxis enligt vilken 
självreglering av medier bör främjas, bör de bestämmelser som gäller rätten att kräva 
rättningar i pressen enligt artikel 12 i lag CIV ändras så att självreglerande organ kan fastställa 
sina egna standarder. Rättigheten bör begränsas till sådant innehåll som är väsentligt 
vilseledande eller oriktigt.


