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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi )(XXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak
alapján hozzám benyújtott írásbeli választ igényl ő, „Mostantól semmilyen magya r

vonatkozású sportközvetítést nem nézhetnek magyarul külhoni nemzettestvéreink?” című,
K/5789. számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

A magyar nyelvű televíziós műsorok iránt az elmúlt években megnőtt az igény
Magyarország határain túl . A felvidéki, erdélyi területeken a lakosság a hely i
kábelszolgáltatók üzletpolitikája következtében, a közszolgálati csatornák mellet t
nagyrészt hozzájut több kereskedelmi televízió műsorához is. Az MTVA, ha
lehetősége van rá, európai sugárzási joggal vásárol tartalmakat, de ez sportjogok
esetén általában - különösen a kiemelked ő események tekintetében - nem lehetséges .

Az elmúlt években igen sok Kárpát-medencei kábelszolgáltatónál megjelent a z
Ml adása, így az ezeknél a szolgáltatóknál előfizető nézők láthatták magyarul az
egyébként az adott országba az MTVA által nem sugározható sporteseményeket is .
Ez megváltozott azáltal, hogy átmenetileg a Dunára kerültek a sportm űsorok, de a
Duna esetében, az Ml adásától eltérően, a szolgáltatók nem készültek fel a kódol t
műholdas jelünk helyett valamilyen más, egyébként illegális alternatív jel vételére .
Az M4 Sport esetén hasonló a helyzet, de a csatorna reflektorfényben van, arra a
kizárólagos jogokkal rendelkező helyi tévétársaságok jobban figyelnek, mint régen az
általuk illegálisan továbbított Ml-re .

Az utóbbi évek egyre inkább felerősödő folyamatait látva, az MTVA fokozott
erőfeszítéseket tesz, hogy az országhatáron kívül él ő magyarság számára elérhetővé
tegye a magyar közszolgálati televíziós csatornák adását . A közmédia most induló új
sportcsatornája, az M4 Sport esetén alapvet ő terjesztési problémát okoz a nemzetközi
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események miatti korlátozás, nem kizárólag a nemzetközi sportesemények kapcsán .
Azáltal, hogy a külföldi kábelszolgáltatók a műsoridő jelentős részében nem
továbbíthatják műsorunkat, nincs érdemi érdeklődésük egy ilyen, szakaszosan
elérhető csatorna terjesztése iránt.

Fontosnak tartjuk, hogy a külhoni régiókban is magyar nyelven követhetők
legyenek mind a magyarországi, mind a nemzetközi sportesemények . Az MTVA-va l
együttműködve törekszünk az összetett, jogi vonatkozásokkal rendelkez ő probléma
megoldására. Véleményünk szerint az egyik legkézenfekv őbb megoldás az uniós
szabályozás felgyorsítása, hogy a jöv őben ne kelljen korlátozni a sugárzást a
határokon a műsorterjesztőknek. A néző fizethessen elő legálisan magyar műholdas
vagy IFTV szolgáltatásra, és az MTVA adhasson el a kódolt adások vételéhe z
kódkártyát külföldre is . A jogtulajdonosok ne adhassanak kizárólagos terület i
jogokat, hanem csak nyelvi jogokat . Tehát például román kommentárra l
kizárólagosan adhassa Románia területén a TVR, de a magyar nyelvű változatot
tűrnie kelljen .

Budapest, 2015. augusztus 12 .
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Szávay István (Jobbik) országgy űlési képviselő „Mostantól semmilyen magya r

vonatkozású sportközvetítést nem nézhetnek magyarul külhoni nemzettestvéreink?” című,

K/ 5789. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015. augusztus 12 .
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