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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Semjén Zsolt, tárca nélküli miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor nézhetik végre külhoni testvéreink is a magyar 
érdekeltségű sportközvetítéseket?"

Tisztelt Miniszter Úr!

Régóta húzódó, sok sportszerető külhoni magyart bosszantó probléma, hogy a nemzetközi 
sportversenyek magyar közvetítéseit csak ügyeskedve, különféle dekóderek segítségével lehet 
Magyarország határain túl nézni. Az M4 Sport csatorna 2015-ös elindulásától kezdve ez érvényes a 
magyar labdarúgó-bajnokság közvetítéseire is, hiszen a szomszédos országok kábelszolgáltatói az 
M4 csatornát nem teszik be alapcsomagjaikba, mivel az egyszerűen nem éri meg nekik. A Jobbik az
ügyben többször kérte a Kormányt mihamarabbi intézkedések megtételére.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök úr Önt bízta meg ennek a problémának a sürgős 
megoldásával 2015-ben. Az elmúlt években némi előrelépés is történt, hisz az MTVA 2016-ban meg
tudott egyezni azzal kapcsolatban, hogy a 2018 és 2024 között megrendezett olimpiai játékok 
magyar nyelvű közvetítéseit a szomszédos országokban a helyi kábelszolgáltatók fizetős 
csomagjaiban, egy televízió és egy rádió csatornán is elérhetővé tegyék. Ígéret érkezett továbbá, 
hogy a most zajló Európa-bajnoki selejtezőket látni lehet majd Románia és Szlovákia területén is.

Potápi Árpád János államtitkár úr részéről továbbá olyan információt is kaptunk, hogy az Európai 
Bizottságban folyik egyeztetés az ún. geoblokkolás megszüntetéséről. Elszakított honfitársaink 
ugyanakkor mégsem tudtak velünk örülni a magyar futballválogatott legutóbbi, Horvátország felett 
aratott győzelme során, mivel a mérkőzés alatt az M4 képernyője a környező országokban 
elsötétült.

Tisztában vagyunk azzal, hogy nehézkes és hosszadalmas folyamat, mire valódi eredményeket lehet
ez ügyben elérni, de a külhoni magyarság ügye iránt elkötelezett nemzeti pártként továbbra is 



fontosnak tartjuk, hogy az elszakított országrészekben élő magyarok is mihamarabb élőben 
követhessék a magyar érdekeltségű sporteseményeket. Meggyőződésünk, hogy e témának a májusi 
választások után megalakuló új Európai Parlament és Bizottság napirendjén szerepelnie kell. 

A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat:

- Mit lehet tudni az Európai Bizottsággal és más intézményekkel korábban megkezdett tárgyalások 
jelenlegi állásáról?

- Várható-e a közeljövőben érdemi előrelépés?

- Tudnak-e ennek kapcsán konkrét vállalást tenni?

- Amennyiben igen, mikor lesznek a külhoni magyarok számára is elérhetőek a magyar érdekeltségű
sportesemények?

Tisztelettel várom válaszát!

Bencsik János
Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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