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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi )(XXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak

szerint a hozzám intézett „Szurkolhatnak-e majd Marosvásárhelyen vagy Beregszászban i s
a magyar olimpiai válogatottnak?” című , K/11579. számú írásbeli kérdésére az alább i

választ adom .

Magyarország Kormánya elkötelezett és aktívan képviseli Brüsszelben azt a z

álláspontot, hogy Európában a kulturális és nyelvi kisebbségekkel szembeni

megkülönböztetés ellen lépjenek fel azzal is, hogy határokon átnyúlóan lehesse n

hozzáf érni televíziós programokhoz, online tartalmakhoz . A magyar kormány

lobbizik azért, hogy a határon túli magyarok korlátozás nélkül nézhessenek kiemel t

sporteseményeket . Ehhez az európai jogot és az EL.J-integráció egyik gerincét adó

belső piaci logikát hívjuk segítségül .

2015 novemberében levélben kerestem meg Andrus Ansipot, az Európa i

Bizottság alelnökét, rámutatva : Magyarország számára kiemelten fontos a területi

alapú tartalomkorlátozások és a fogyasztók lakóhelye szerinti indokolatlan

megkülönböztetések felszámolása.

Az Unió a Digitális Egységes Piaci Stratégiájában és az új Egységes Piac i

Stratégiájában is célként jelenik meg az indokolatlan területi alap ú

tartalomkorlátozások (geo-blocking) felszámolása . Az uniós szintű fellépés

szükségességét minden lehetséges brüsszeli fórumon hangsúlyozzuk .
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Két irányban is elindultunk. A Miniszterelnökség Európai Uniós Ügyekér t

Felelős Államtitkárságának koordinálásával, az érintett tárcák, valamint az illetékes

hatóságok és intézmények bevonásával a műhold és az audiovizuális

médiaszolgáltatási irányelv felülvizsgálata kapcsán is elkészültek a magya r

szövegjavaslatok. Takács Szabolcs európai uniós ügyekért felelős államtitkár úr

személyesen is átnyújtotta ezeket Günther Oettinger digitális gazdaságért é s

társadalomért felel ős biztos úrnak május 19-i, budapesti találkozásuk során. Az

Európai Bizottság képviselőinek válaszai alapján úgy tűnik, hogy a műhold irányelv

felülvizsgálatához nyitottak az érveinkre, ezzel kapcsolatban még idén

szeptemberben megkezdődhetnek a szakértői egyeztetések a Bizottsággal . Ezt erősíti,

hogy 2016 . június végén csatlakoztunk egy közös kezdeményezéshez, amelyet a

finnországi svéd kisebbséget képviselő áland-szigeteki tartományi kormány, az

olaszországi németajkú független dél-tiroli autonóm tartomány és a kevésbé elterjed t

nyelveket képviselő civil szervezetek hívtak életre a műhold irányelv

felülvizsgálatára annak érdekében, hogy Európa kulturális és nyelvi kisebbsége i

megkülönböztetés mentesen, határokon átnyúlóan férhessenek hozz á

anyanyelvükön online tartalmakhoz és tv programokhoz . A Tanács

munkacsoportjainak keretében, valamint a miniszteri szint ű tanácsi formációkban is

minden alkalommal ismertettük a magyar álláspontot .

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap (MTVA) és a Magyar

Kormány minden eddiginél nagyobb er őfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a

külhoni magyarság magyar nyelvű tudósításokat láthasson a világ

sporteseményeirő l . Az MTVA-nak a Discovery Communicationsel kötött, 2016 .

június 18-án bejelentett megállapodása valóban történelmi jelent őségű sikerként

könyvelhető el: féléves tárgyalássorozat után sikerült ugyanis elérni, hogy a Kárpát-

medence teljes területén magyar nyelven közvetítheti a 2018 és 2024 közötti téli és

nyári olimpiai játékokat . A megállapodás értelmében az anyaországi és a külhon i

magyarok a 2018-as téli olimpia idején már biztosan együtt követhetik végig a

magyar sportolók sikereinek magyar nyelvű közvetítését.

A megállapodás nem vonatkozik a 2016-os nyári olimpiai játékok közvetítés i

jogaira, ugyanis ennek a sporteseménynek más a jogtulajdonosa, akivel az MTV A

már évekkel ezelőtt megállapodást kötött. A jogtulajdonos ugyanakkor jelezte, hogy

amennyiben a médiaszolgáltatók egymás között kétoldalú megállapodásokat tudna k

kötni, az ezek révén lehetővé tett határon átnyúló közvetítéseket elfogadja. Dacára

annak, hogy az MTVA kiterjedt tárgyalásokat folytatott az ügyben a környékbel i

országok jogvásárlóival, az olimpiai játékok M4 Sport Csatorna általi közvetítéseinek

engedélyezésére vonatkozó nyilatkozatát ez idáig egyedül Ausztria küldte meg, a

többi szomszédos ország - az MTVA többszöri megkeresése ellenére - elzárkózott a z

együttműködéstő l .
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Az MTVA továbbra is folytatja a tárgyalásokat annak érdekében, hogy

valamennyi sportág világversenyeiről - így a más jogtulajdonossal rendelkez ő 2018

és 2024 közötti labdarúgó Európa-bajnokságokról is - tudósíthassa a külhon i

magyarokat. Az MTVA emellett továbbra is ingyenesen szerződik bármelyik

kábelszolgáltatóval, aki hajlandó bevenni a kínálatába a köztelevízió csatornáit .

Azokkal a szolgáltatókkal, akik erre nyitottak voltak, már meg is születtek a

megállapodások. Amennyiben Képviselő Úrnak tudomása van további ilyen piac i

szereplőről, kérem, hogy tájékoztasson bennünket err ől .

Bízunk abban, hogy a Magyar Kormány és az MTVA közös törekvéseinek

eredményeképpen a következő jelentős világverseny idején már minden Kárpát -

medencei magyar követheti a köztelevízió sportközvetítéseit .

Budapest, 2016. augusztus 5 .

dr. Sérnjén Zsolt

Tisztelettel :
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Tisztelt Elnök Úr !

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

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Szávay István (Jobbik) országgy űlési képviselő „Szurkolhatnak-e majd

Marosvásárhelyen vagy Beregszászban is a magyar olimpiai válogatottnak?” című ,

K/11579. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2016. augusztus 5 .
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