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PROGRAM

Az Európa Tanács és Magyarország nemzetközi konferenciája

1. Rész: Hírszolgáltatás és szabályozás
Jelenlegi és jövőbeni megközelítések a médiaszabályozással és gyakorlattal kapcsolatban
az európai államokban
A sajtó tájékoztatási kötelezettsége a digitális korban
Az online médiával kapcsolatos új szabályozási kérdések
A személyiségi jogok védelme az interneten
A médiaszolgáltatások egy új formája: az OTT-szolgáltatások

Az Európa Tanács és Magyarország nemzetközi konferenciát szervez a médiával kapcsolatos együttműködési tevékenység keretében.

Időpont: 2013. december 17.
Helyszín: Corinthia Szálló, Budapest,VII. kerület, Erzsébet krt. 43.
Európa Tanács
Az 1949-ben Strasbourgban életre hívott Európa Tanács egy regionális nemzetközi szervezetként
működő fórum, amelynek legfőbb célkitűzése az emberi jogok és alapvető szabadságok, továbbá
a demokrácia és a jogállamiság intézményének védelme. A szervezetnek jelenleg 47 európai állam
– köztük valamennyi európai uniós tagállam – tagja. Az Európa Tanács égisze alatt fogadták el 1950.
november 4-én, Rómában az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt,
az abban foglaltak tiszteletben tartása érdekében pedig életre hívták az állandó jelleggel működő
Emberi Jogok Európai Bíróságát. A szervezet első sorban ajánlások kibocsátásával igyekszik biztosítani
egyebek mellett a sajtó-, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának, valamint a kiskorúak
emberi méltóságának tiszteletben tartását. A Tanács erőteljesen lép fel a kisebbségekkel szembeni
gyűlöletkeltés valamennyi formája ellen, továbbá kiemelt feladatának tekinti a részes államokban a
korrupció és a terrorizmus felszámolását.

9.30 – 10.00

Regisztráció

10.00 – 10.30	Vitaindító előadás: Weyer Balázs, az önszabályozó újságírói testületként
működő Főszerkesztők Fórumának elnöke
10.30 – 12.00	Panelbeszélgetés külföldi és magyar szakértőkkel:
Eve Salomon (jogi és szabályozási tanácsadó)
Aidan White (az Etikus Újságírás Hálózat igazgatója)
Bartóki-Gönczy Balázs (médiajogász, NMHH)
Fazekas Ildikó (Önszabályozó Reklám Testület)
Gerényi Gábor (Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete)
Nádori Péter (Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete)
A panel moderátora: Koltay András (Médiatanács)

Médiatanács
A Médiatanács a konvergens Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló hatáskörű, autonóm, jogi
személyiséggel rendelkező szerve, a korábbi médiahatóság, az Országos Rádió és Televízió Testület
jogutódja. Az elnökből és négy tagból álló testület jogalkalmazó szervként a médiaigazgatás területén
lát el – többek között a földfelszíni médiaszolgáltatási lehetőségek pályáztatásával, a médiatartalmak
felügyeletével kapcsolatos – hatósági jogköröket. A Médiatanács a sajtó szabadságának és sokszínűségének szem előtt tartásával, a demokratikus közvélemény érdekeinek figyelembevételével köteles
tevékenységét végezni.

12.00 – 13.00

Együttműködés
A két szervezet 2013 elején állapodott meg a szakmai együttműködésről. Az együttműködés célja,
hogy a felek egymás tevékenységét a korábbiaknál mélyebbrehatóan megismerjék. Mind az Európa
Tanács, mind a Médiatanács számára fontos, hogy a magyar médiaszabályozást az európai ajánlások
és standardok tiszteletben tartásával alkalmazzák a gyakorlatban. A 2013-as program záróeseménye
ez a nemzetközi konferencia.

13.00 – 13.30 	Vitaindító előadás: Aidan White, az Etikus Újságírás Hálózat igazgatója

Jelentkezés, további információ:
Médiatanács Titkárság Főosztály – mediaszabalyozas2013.nmhh.hu
Tel: (36 1) 429-8650, e-mail: sarlos@nmhh.hu

Ebédszünet

2. Rész: Az audiovizuális médiaszolgáltatások szabályozásának gyakorlati szempontjai
Növekvő konvergencia az audiovizuálismédia-szektorban és a meglévő műsorszolgáltatási szabályozás
jövőbeli alkalmazhatósága
A médiaszabadsággal és -szabályozással kapcsolatos kihívások
A jelenlegi tartalomszabályozás áttekintése egy lehetséges reform fényében
Médiapluralizmus, a tartalom sokszínűsége és minősége mint az audiovizuális politika legfőbb prioritásai

13.30 – 15.00

Panelbeszélgetés külföldi és magyar szakértőkkel:
Eve Salomon (Jogi és Szabályozási Tanácsadó)
Joan Barata (az EBESZ sajtószabadság-képviselőjének főtanácsadója)
Koltay András (Médiatanács)
Láncos Petra (európajogi szakértő, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Nyakas Levente (Médiatudományi Intézet)
Weyer Balázs (a Főszerkesztők Fórumának elnöke)
A panel moderátora: Ocskó György (NMHH)

