V. Bíróság és Kommunikáció konferencia – interjú Lehóczki Balázzsal, az Európai
Unió Bíróságának sajtófelelősével

Az V. Bíróság és Kommunikáció nemzetközi
konferencia témája a közérthetőség volt. A
sajtókommunikációval
kapcsolatban
dr.
Lehóczki Balázs, az Európai Unió Bíróságának
sajtófelelőse arról osztott meg gyakorlati
tudnivalókat. Kitért arra, hogy a bíróságon
dolgozó kommunikációs szakemberek hogyan
tudnának
még
eredményesebben
kommunikálni a sajtó munkatársaival és a
jogászi hivatásrend képviselőjével. Kiemelte,
hogy az Európai Unió Bíróságán is arra törekednek, hogy a közzétett döntések mind az
állampolgárok, mind a jogászok számára jól követhetők legyenek. Tapasztalatairól és
munkájáról kérdeztük.

Először jár a konferenciánkon, hogy érezte magát? Mennyire tartja hasznosnak az
ehhez hasonló konferenciákat?
Nagyon jól érzem magam. Kellemesen meglepett a
szervezők profizmusa. Nagyon jónak találom, hogy
ilyen sok országból érkeztek résztvevők, hiszen fontos,
hogy új kapcsolatokat tudjunk kiépíteni, valamint
alkalmunk nyílik a már kialakult együttműködés
erősítésére is. Az előadások is nagyon érdekesek
voltak, lehet belőlük olyan ötleteket meríteni, melyeket
később Luxemburgban átültethetünk a gyakorlatba.

Mennyire fontos a XXI. századi bíróság kommunikációjában a közérthetőség?
Nagyon. Az előadásokon is volt szó róla, hogy a jogászok szakzsargont használnak, és
hajlamosak arra, hogy ezt a kifejezésmódot alkalmazzák olyan kontextusban is,
melyekben ez nem odaillő, nem alkalmas. Szerintem fontos lenne, hogy azok, akik a
médiával és az állampolgárokkal kommunikálnak, de azok is, akik ítéletet szövegeznek,
megtanulják, hogyan tudják átkonvertálni a mondanivalójukat egy érthetőbb formába.
Fontos, hogy a célközönség nemcsak azokból áll, akiknek az ítélet szól, hanem azokból is,
akik elolvassák. A mi bíróságunk esetében ez kiemelten lényeges, hiszen az Európai Unió
Bíróságát a média reflektorfényben tartja, minden héten szerepelteti a főhírek között,
emiatt fokozott figyelmet kell fordítanunk a kommunikációnkra.

Mi a legaktuálisabb kommunikációs feladat az Európai Unió Bíróságán?

Viszonylag új elnökünk van, aki a kommunikáció
szempontjából új lapot nyitott a bíróság
történetében. Először is a sajtóközleményeken
változtatunk az egyszerűsítés és a minőség
javításának jegyében. Emellett szeretnénk
felvenni a tárgyalásokat és online közzétenni,
hogy az újságíróknak ne kelljen eljönniük a
helyszínre, hanem bárhonnan követhessék az
eseményeket. Első lépésként a kiemelt ügyekre
vonatkozik ez az újítás és a médiát célozzuk vele.
Később azonban az állampolgárok, valamint az
összes, adott ügy iránt érdeklődő bíró és jogász
számára
is
elérhetővé
fogjuk
tenni
a
tárgyalásokat. Harmadik lépésként erősíteni akarjuk az egyes tagállamok kommunikációs
osztályai és a mi kommunikációs részlegünk közti együttműködést. Néhány éven belül
szeretnénk egy konferenciát szervezni, ahová a tagállamok bíróságainak kommunikációs
szakembereit hívnánk meg.

