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Az Európa Tanács főtitkára üdvözli a magyar médiatörvény és a bíróságokat érintő törvény 
változásait.   

 

Strasbourg, 29.01.2013 –Egy mai sajtótájékoztatón Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára 
ismertette a szervezet értékelését a magyar médiatörvényekkel és a bírósági reformokkal 
kapcsolatban.  

“Jelentős előrelépés történt.  A magyar hatóságokkal folytatott megbeszélések eredményeként 
csökkenni fog az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének a hatásköre, és nő a felelősségre 
vonhatósága”, –mondta Jagland.  

Az elfogadott módosítások értelmében az OBH elnöke nem újraválasztható, és megbízatásának 
letelte után nem maradhat automatikusan a hivatalában addig az időpontig, amíg az utóda 
kétharmados többséggel megválasztásra kerül. Ettől kezdve az OBH alelnöke, akit az OBH elnöke 
nevez ki, átmeneti elnökként fogja betölteni a posztot.   
 
A parlamenti képviselők felvilágosítást kérhetnek az OBH elnökétől minden olyan ügyben, amely a 
kötelezettségei közé tartozik.  Továbbá, az OBH köteles évente írásos véleményt kiadni az OBH 
elnökének szerepéről a bírói kinevezéseket illetően.    

„Tovább fog folytatódni az együttműködés az Európa Tanács és Magyarország között a 
médiatörvények további javítása érdekében, összhangban szakértői értékelésünkkel”, mondta 
Jagland. 

E területen folytatott megbeszéléseink számos jelentős változtatásokat eredményeztek, így többek 
között megegyezés történt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Médiatanács 
elnökének megbízatásával, jelölésével és kinevezésével kapcsolatban, valamint a televíziós és rádiós 
tartalmak szabályozását illetően.  Az újságírói forrásvédelmet már korábban megerősítették. 

A tavalyi év elején Magyarországot súlyos nemzetközi kritikák érték a bíróságokat és a 
médiaszabályozást érintő törvények miatt.   

2012. januárban a magyar kormány megkérte az Európa Tanács jogi és alkotmányjogi szakértőiből 
álló Velencei Bizottság szakértő véleményét a bírósági reformról.   

Az Európai Unió elnöke, Barroso úr a médiaszabadság ügyének vizsgálatát az Európa Tanács 
hatáskörébe utalta, mivel a véleményszabadságra vonatkozó, az Emberi Jogok Európai 
Egyezményén alapuló hatályos sztenderdeket alkalmazni kell Magyarországra mint az EU 
tagállamára és az Európa Tanács tagjára.   

Az Európa Tanács ezért mindkét területen elvégezte a jogi értékelést.  

 

További információ: 

Daniel Höltgen, a főtitkár szóvivője, +33 668 29 87 51 

Andrew Cutting, Médiaügyek, Brüsszel, +32 485 21 72 02 

Council of Europe Directorate of Communications 
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60 
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11  
pressunit@coe.int  
www.coe.int 

	  


