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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László

az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Navracsics Tibo r
miniszternek

„Mit tartalmaz az ET főtitkárának írott levél?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Magyar Távirati Iroda és az MTV híradója január 29-én arról számolt be, hogy az Európa Tanács
elfogadta a magyar kormány javaslatait a médiaszabályozással kapcsolatban és ezzel lezárulhat a
párbeszéd a médiatörvény vitatott kérdéseir ő l . Az MTI jelentése szerint ezt maga Thorbjorn Jagland ,
az Európa Tanács főtitkára jelentette be, miután egy nappal korábban megnyugtató levelet kapot t
Navracsics Tibortól .

Thorbjorn Jagland eredeti sajtóközleményében viszont az áll : "Magyarország és az Európa Tanács
között folytatódik az együttm űködés annak érdekében, hogy tovább javítsák a médiaszabályozá s
minőségét, összhangban szakértőink értékelésével." Az ET főtitkára tehát csak üdvözölte a

módosításról szóló terveket, és további közös munkáról beszélt, nem a médiaügyben folytatott vita
lezárásáról beszélt . A közlemény szerint ugyan a médiaszabályozás területén folytatott megbeszélése k
számos jelent ős változtatásokat eredményeztek - így többek között megegyezés történt a Nemzet i

Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Médiatanács elnökénék megbízatásával, jelölésével é s

kinevezésével kapcsolatban -, de kiemeli, hogy Magyarországot súlyos nemzetközi kritikák érték a

bíróságokat és a médiaszabályozást érintő törvények miatt.

Ugyanakkor a Magyar Országgyű lés képviselő inek és a magyar közvéleménynek semmilyen



információja nincs arra vonatkozóan, hogy az ET főtitkárának írott levelében a kormány nevében Ön

milyen kötelezettséget vállalt a szabályozást illet ően. Arról sem rendelkezünk információval, hogy a z

Országgyű lésnek benyújtott, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló

2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi

CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összhangban van-e az említett levé l

tartalmával. Nagymértékben segítené ebben a tisztánlátást és megfelelne a tájékoztatá s

alapkövetelményeinek, ha a kormány teljes terjedelemben nyilvánosságra hozná a levél tartalmát .

Mit tartalmaz tehát az Európa Tanács főtitkárának írott levél, illetve Miniszter Úr mikor hozza

nyilvánosságra azt ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . február "24" .

országgyű lési képviselő
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