
 
 

MEGHÍVÓ 

 

Dr. Bodonovich Jenő média- és hírközlési biztos neves szakemberek közreműködésével 

konferenciát rendez 

 

„BeszÉljünk róla” - A média pozitív szerepe az öngyilkosságok megelőzésében címmel. 

 

A konferencián előadást tart a témakörben prof. dr. Kopp Mária pszichiáter, prof. dr. 

Fekete Sándor, pszichiáter, prof. dr. Rihmer Zoltán, pszichiáter és Oriold Károly, a 

Lélekben Otthon Alapítvány munkatársa. Külföldi vendégelőadónk, prof. dr. Benedict 

Till, pszichiáter prof. dr. Buda Béla pszichiáter tolmácsolásában angol nyelven tart 

előadást arról, hogy hogyan sikerült a média segítségével számottevően csökkenteni az 

öngyilkosságok számát Ausztriában. 

A konferencia keretében, a média- és hírközlési biztos által a témakörben készített ajánlás 

kapcsán sajtótájékoztatót tart dr. Bodonovich Jenő, média- és hírközlési biztos, dr. 

Németh Attila, pszichiáter, moderátor, prof. dr. Kopp Mária pszichiáter és Barlay 

Tamás, az MTVA vallási műsorokért felelős főszerkesztője. 

A sajtótájékoztatót követően „workshop” veszi kezdetét, amelyen pszichiáterek, 

pszichológusok és a lelki segély szolgálat munkatársai interaktív kiscsoportos foglalkozások 

keretében készítik fel a résztvevőket a következő témában: az öngyilkossággal kapcsolatos 

attitűdök, előítéletek, jó és rossz gyakorlat az öngyilkossági események médiában történő 

megjelenítésében. 

A konferencia melegbüfé-ebéddel zárul. A rendezvény ingyenes. 

 

Időpontja és helyszíne: 

2011. december 8. csütörtök 10:00-14:30 A sajtótájékoztató időpontja: 12:00 

Országgyűlési Biztos Hivatala (1051 Budapest, Nádor utca 22.) 

 

Az öngyilkosságok médiában történő megjelenítésének módja rendkívül fontos és nagy 

érdeklődést kiváltó témakör, amelynek a nézőkre, hallgatókra való hatását kutatások 

igazolják. Európa számos országában felismerték már a téma fontosságát, és megalkották a 

média számára az öngyilkosság ajánlott megjelenítésének irányelveit. A WHO ajánlásában 

hívta fel a médiaszakemberek figyelmét a témakör jelentőségére. Az útmutatóból kiderül, 

hogy minden egyes befejezett öngyilkosság körülbelül hat további ember életére van 

kihatással. A média egyébként is kiemelkedő szerepe ilyen esetekben megsokszorozódik, 

hiszen bizonyított, hogy az öngyilkosságról szóló tudósítás „utánzó” magatartást válthat, és 

sok esetben vált is ki. Ezért a WHO ajánlásában óvatos tudósításra kéri az öngyilkosságokról 

beszámolókat. 

 

De mit is jelent az óvatos tudósítás a gyakorlatban? Mire érdemes odafigyelni, ha egy ilyen 

esetről számol be az újságíró? Miért fontos, hogy a vonatkozó tudósítás pontos, 

felelősségteljes és etikus legyen? A média- és hírközlési biztos ajánlásában és a konferencián 

szakemberek közreműködésével igyekszik segítséget nyújtani a fenti, és a témakörben 

felmerülő számos egyéb kérdés megválaszolásában. A konferencia kiemelt célja a 

szakemberek felkészítése az ilyen esetek helyes kommunikációjára, hasznos javaslatokkal, 

tanácsokkal szolgálni a sajtó munkatársai számára a témával kapcsolatban. 

 



 
 

 

 
 

Dr. Bodonovich Jenő 

média- és hírközlési biztos 
 

 1977-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 

 jogtanácsosként, majd önálló ügyvédként tevékenykedett 

 évekig megbízott előadóként oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Karán 

 2002 és 2009 között az ORTT Panaszbizottságának egyik tanácsát vezette 

 2011. március 16-án lépett hivatalba Média- és Hírközlési Biztosként 

 nős, négy felnőtt gyermeke és egy unokája van. 

 

A média- és hírközlési biztos a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon (NMHH) belül, de 

tőle függetlenül működik. Fő célja, hogy segítséget nyújtson a fogyasztók érdekeinek 

érvényesítésében, érdeksérelmük orvoslásában, elősegítse a felhasználók tudatosságának 

növelését, és minél szélesebb körben, minél több témában tájékoztassa a közönséget a média, 

a sajtó és a hírközlés területét érintő kérdésekről. Munkája során a felhasználók érdekeit 

messzemenőkig szem előtt tartva lép fel a káros szolgáltatói magatartásokkal szemben. 

Igyekszik konszenzusos megoldásokat találni, valamint törekszik jó kapcsolatot kialakítani az 

ügyfelekkel, a fogyasztókkal, a szolgáltatókkal, a civil szervezetekkel és a társhatóságokkal 

egyaránt. 

 

A biztoshoz bármely magánszemély vagy a fogyasztók érdekeit képviselő társadalmi 

szervezet fordulhat, ha érdeksérelem éri, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Olyan 

esetekben jár el, amelyek nem tartoznak a Médiatanács, az NMHH elnöke vagy a Hivatal 

hatáskörébe, viszont valamely médiaszolgáltatást, sajtóterméket, illetve elektronikus 

hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználó, előfizető, fogyasztó, valamint a nézők vagy 

hallgatók érdekeit sértik vagy sérthetik.  


