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Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Miért nem fizethetnek elő
magyarországi televíziós műsorszolgáltatásra a külhonban élőmagyar állampolgárok?” című,
K/12008. - számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Képviselő úrhoz hasonlóan én is sajnálattal értesültem a problémáról, amelyet a
kérdésben idézett levél írója is megfogalmazott . A magyarországi műsorszolgáltatás
külhoni hozzáférésének megoldása érdekében felvettem a kapcsolatot a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatósággal, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptam .

A műsorterjesztők az Európai Közösségben szabadon állítják össze az általuk
terjeszteni kívánt műsorszolgáltatásokból álló el őfizethető csomagokat. Rádió- és
televízió műsorcsatornák és kiegészítő hozzáférési szolgáltatások továbbítása
kapcsán létezik olyan európai uniós előírás, amely értelemszerűen vonatkozik
Szlovákia jogalkotására és gyakorlatára . Ugyanez a szabályozás érvényes hazánkban
is (Az Európai Parlament és Tanács 2002/22/EK irányelve az egyetemes
szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról, 31 . cikk.) .

Ugyanakkor az irányelv ben foglaltak nem jelentenek automatikus kötelezettsége t
a műsorterjesztő vagy műsorelosztó szolgáltatók számára, hanem az abban foglaltak
alapján a tagállamok írhatnak elő továbbítási kötelezettséget. Az előírás feltétele,
hogy ez a továbbítási kötelezettség az adott állam joghatósága alá tartozó, a
nyilvánosság számára rádió vagy televízió műsorok terjesztésére szolgáló
elektronikus hírközlési hálózatokat működtető vállalkozásokra vonatkozzon, és a
végfelhasználók jelentós hányada ezeket a hálózatokat használja a m űsorok vételére.
További feltételként szerepel, hogy a tagállam csak egyértelm űen meghatározott
közérdekű célok elérése érdekében (például a nemzeti és az európai kultúra
megőrzése, vélemények sokszín űségének biztosítása stb.) állapíthat meg arányos és
átlátható továbbítási kötelezettséget .
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A továbbítási kötelezettség előírása és tartalmának megállapítása nemzeti
hatáskör, ezért a magyar kormánynak sem nemzetközi, sem hazai jogi norma alapján
nincs ráhatása egy másik ország médiapolitikájára. A szlovák állam sem írhat el ő
tetszőleges továbbítási kötelezettséget, és a kötelezően továbbítandó
műsorszolgáltatások száma is erősen korlátozott . Magyarország is hasonlóan jár el,
nálunk is alapesetben négy lineáris audiovizuális és három lineáris rádiós
médiaszolgáltatás továbbítására terjed ki .

Egy televíziós műsorszolgáltató, jelen esetben a műholdas sugárzást végző
szolgáltató a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a műsorok ,
produkciók felhasználójának minősül. Az említett törvény szerint a szerző ,
pontosabban a szerzői és szomszédos jogok kezelését végz ő ún. közös jogkezelő
kizárólagos joga, hogy a szerző(k) művét sugárzással a nyilvánossághoz közvetítse,
és hogy erre, valamint a továbbközvetítésre másnak engedélyt adjon (26 . §, 28. §) .
Tehát a felhasználó jogai a műsor sugárzása tekintetében a szerz ői jogokkal
rendelkező vállalkozás, illetve a jogkezelő által nagyon korlátozottak. Ezért az
íparágban bevett gyakorlat, hogy az adott megvásárolt műsorszolgáltatás (esetleg
adott műsor) terjesztési joga csak meghatározott földrajzi területre (pl . az adott
célországra) terjed ki, és a műsorterjesztőnek nincs joga azt más földrajzi területen
el érhetővé tenni .

A kérdésben hivatkozott magyarországi szolgáltató valószínűleg a fenti ok miatt
nem teheti meg, hogy az országhatáron túl is elérhetővé tegye a műsorait. Azzal
ugyanis szerződést sértene, és a további működését kockáztatná, ha szerződést kötne
szlovákiai címre olyan műsorszolgáltatás továbbítására, amelyre csak
Magyarországra van feljogosítva .

A magyar kormány részér ől a szerzői jog alapján fennálló korlátok miatt jelenle g
nem látok jogi lehetőséget arra, hogy bármilyen beavatkozás történjen a Képvisel ő úr
által részletezett gyakorlatba .

Budapest, 2013 . szeptember 16 .
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