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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

llelyben

Tisztelt Elnök Úri

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyülésröl szóló 2012 .

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok

intézni a nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s

kormánytaghoz

nSzurkolhatnak-e majd Marosvásárhelyen vagy Beregszászban is a magyar olimpia i

válogatottnak ?

címmel .

Tisztelt Miniszter úri

Az MTVA 2016. június 18-án történelmi megállapodásként jelentette be azt a z

egyességet, miszerint a Kárpát-medence teljes területén, tehát Magyarországon, Szlovákiában ,

Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában is magyar nyelve n

sugározhatja a 2018 és 2024 közötti két nyári és két téli olimpiát a Kárpát-medence i

magyarságnak . Ez azonban értelemszerűen nem vonatkozik a 2016-os nyári olimpia, illetve

többek között a kérdéses időszakban rendezendő labdarúgó Európa- és Világbajnokságok

közvetítési jogaira sem . Ugyanigy máig megoldatlannak t űnik a magyar labdarúgó NB 1

mérkőzéseinek külhoni közvetítése is, hisz az M4 Sport továbbra sem található meg minde n

külhoni kábelszolgáltató kínálatában.



Mindez annak fényében is érthetetlen, hogy Ön még 2015 decemberében azt mondta :

,jó esély van arra, hogy belátható időn belül megállapodás születik a magyar álláspontna k

megfelelően." Május 2-án a Parlament plenáris ülésén feltett kérdésemre pedig Potápi Árpá d

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyugtatott meg mindenkit azzal, hogy : „közel

vagyunk a megoldáshoz .” Ezzel szemben az igazság az, hogy az idei Európa-bajnokságot -

amelyen hosszú évtizedek óta először szerepelt és ért cl kiváló eredményt a magyar válogatot t

- vagy csak idegen nyelvű közvetítéseken keresztül, de például Romániában sehogyan se m

tudták figyelemmel követni az elszakított területeinken él ő nemzettestvéreink .

Csak remélni tudom, hogy a rövidesen kezdődő ötkaríkás játékokkal kapcsolatban

nem ez lesz a helyzet !

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Következik-e az MTVA június 18-án nyilvánosságra hozott megállapodásából az ,

hogy a külhoni magyarok a 2016-os olimpia magyar közvetítését Kehpát -medenee-

szerte figyelemmel tudják majd követni?

Következik-e az MTVA június 18-án nyilvánosságra hozott megállapodásából az,

hogy a külhoni magyarok a 2018 és 2!124 közötti labdarúgó Európa- é s

Világbajnokságok magyar közvetítését Kárpát-medence-szerte figyelemmel tudjá k

majd követni ?

Ha nem, akkor mit tett és mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy min d

az idei olimpiát, mind pedig a következő évek labdarúgó Európa- és

Világbajnokságai kapcsán a magyar nyelvű közvetítést (is) ~elemmel tudják

követni az elszakított területeinken élőnemzet-testvéreink ?

Mit tett és mit tervez tenni a Kormány annak érdekében, hogy a külhoni magyarok is

figyelemmel tudják követni a labdarúgó NB1 jelenleg M4 Sport által közvetítet t

összecsapásait?
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