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Észrevétel

Szervezet

Válasz

A Médiatanács
határozattervezetében szereplő
események mellett meg kellene
jeleníteni az atlétikát, az öttusát, MOB
a vívást, a tradicionálisan nagy
múlttal, nagy értékkel rendelkező
sportágakat.

Sok atlétikai szám, a vívás, a gerelyhajítás, az
ugrószámok, bármennyire is siker-sportágaink
voltak, és bármennyire is örvendetes egy-egy
váratlan újabb siker, megszerzett érem, jelenleg
sem a nézettségük, sem a társadalmi hatásuk
nem támasztja alá azok kiemelt eseményként
történő meghatározását.

Megfontolandó, hogy a
Médiatanács a társadalom
számára kiemelten nagy
jelentőséggel bíró események
mellett egy adott évre
vonatkozóan időkeretet
biztosítson, amelynek
MOB
sportesemények közötti
felosztása a MOB vagy a sportági
szakszövetségek javaslatára, a
legfőbb hazai és nemzetközi
eseményeket tartalmazó előzetes
program alapján történhetne
meg.

A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 16. § (5)
bekezdése alapján a kiemelt események
jegyzékét a társadalom számára kiemelten
jelentős események alakulását követve
folyamatosan felülvizsgálja, és szükség esetén
módosítja azt. Amennyiben a kiemelt események
jegyzékének módosítása szükséges, a
Médiatanács nyilvános meghallgatást tart, amely
fórum lehetőséget kínál a szakmai észrevételek,
álláspontok kifejezésére annak érdekében, hogy
a szabályozás célját figyelembe véve a
legmegfelelőbb döntés szülessen.

A társadalom számára kiemelten
nagy jelentőséggel bíró
eseményekhez kapcsolódóan a
kizárólagos közvetítési jogokra
vonatkozó szabályozás megfosztja
a hazai klubcsapatokat a
legjelentősebb bevételi
forrásuktól, mert a kizárólagos
közvetítési jogok megszerzésével RTL Klub
az érintett médiaszolgáltató nem
jut előnyhöz, tekintettel arra,
hogy a kizárólagos közvetítési
jogait – a szerződéskötési
kötelezettség alapján – át kell
ruháznia az arra jogosult
ajánlatkérő médiaszolgáltatóra.

A Médiatanács kizárólag a jogalkotó által a
hatáskörébe utalt kérdések vonatkozásában
rendelkezik döntési kompetenciával, ezek a
kiemelt események jegyzékének összeállítása, és
a kiemelt események közvetítésére vonatkozó
követelmények meghatározása. Az észrevétel az
Mttv.-ben foglalt szabályozási cél tartalmára
vonatkozik, amely azonban túlmutat a jelen
eljárás tárgyát képező jogalkalmazási eljárás
keretein. Megjegyezzük, hogy a kiemelt
eseményekhez kapcsolódó szabályozás a
vonatkozó közösségi jogi irányelv 1 rendelkezésein
alapul.
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Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek
összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)
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Észrevétel

A digitális átállást követően
kérdésessé válik az ingyenesen
elérhető médiaszolgáltatás
fogalma. Továbbá kérdéses az is,
hogy milyen esetben kell
teljesítettnek tekinteni az Mttv.
szerződéskötési kötelezettségre
vonatkozó Mttv. 18. §-ában
szereplő 80%-os határ elérését,
tekintettel arra, hogy egyes
médiaszolgáltatások több
műsorterjesztő hálózatán
keresztül elérhetőek vagy a
közeljövőben elérhetővé válnak.

Szervezet

Válasz

A kiemelt események vonatkozásában az Mttv.
18. § (1) bekezdése alapján fennálló
szerződéskötési kötelezettség körében
ajánlatkérő az a lineáris audiovizuális
médiaszolgáltató lehet, amely a Magyar
Köztársaság polgárainak legalább 80 %-a számára
– akár analóg, akár digitális műsorterjesztési
szolgáltatáson keresztül – előfizetési díj
megfizetése nélkül is elérhető. Az ajánlatkérő
(jogosult médiaszolgáltató) elérhetőségének
meghatározásánál tehát azt kell figyelembe
RTL Klub,
Chello Central venni, hogy polgárok hány százalékának van
lehetősége a médiatartalmat továbbító
Digi TV
műsorterjesztői szolgáltatást előfizetési díj
megfizetése nélkül igénybe venni. Mindez
fordítottan is igaz: amennyiben a kizárólagos
közvetítési joggal rendelkező médiaszolgáltató
médiaszolgáltatása a műsorterjesztői hálózatok
összességének figyelembevételével a Magyar
Köztársaság polgárainak 80 %-a számára
előfizetési díj megfizetése nélkül nem érhető el,
akkor szerződéskötési kötelezettség terheli a
jogosult médiaszolgáltatókkal szemben.

A felnőtt férfi labdarúgó
válogatott mérkőzései
közvetítésének módját illetően
megfontolandó, hogy csak a hazai
tétmérkőzésekre vonatkozóan
érvényesüljön az élő, teljes
terjedelmű közvetítés
RTL Klub,
kötelezettsége. Az idegenbeli
Chello Central
tétmérkőzések és a barátságos
mérkőzések közvetítése
tekintetében pedig – brit mintát
követve – 30-40 perces
összefoglalókra vonatkozzon a
közvetítési kötelezettség.

A futballmérkőzések esetében az élő közvetítések
iránt van a legnagyobb érdeklődés, tekintettel
arra, hogy érdeklődők számára az aktuális
esemény kimenetelének bizonytalansága az egyik
fő vonzerő. Az utólagos, rövidített összefoglaló
iránt – a végeredmény tudatában – kevesebben
érdeklődnek.
A jegyzék-tervezet kialakítása és a közvetítéshez
kapcsolódó követelmények meghatározása során
a Médiatanács figyelembe vette, hogy az
érdeklődők többsége számára az idegenbeli
mérkőzések helyszíni megtekintésének
lehetősége korlátozott.
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Észrevétel
Szervezet
Válasz
Megfontolandó az UEFA Bajnokok
Ligája és az Európa Liga selejtezői
magyarországi klubcsapat
részvételével zajló mérkőzéseinek
kiemelt eseményként történő
azonosítása tekintettel arra, hogy
ez esetben a nézők széles
körében jelentkező érdeklődés
A Médiatanács az Mttv. szabályozási célját és az
kétséges. Figyelembe véve
RTL Klub,
egyéb jogalkotást érintő kérdésekben nem
továbbá, hogy a kizárólagos
Chello Central
rendelkezik hatáskörrel.
közvetítési jogok tulajdonosa a
hazai sportklub, a kiemelt
eseményekhez kapcsolódóan a
kizárólagos közvetítési jogokra
vonatkozó szabályozás megfosztja
a hazai klubcsapatot az egyik
legjelentősebb bevételi
forrásától.
A kézilabda világ- és Európa-bajnokságokon a
Megfontolandó, hogy kiemelt
magyar
válogatottak elvétve jutnak az
eseményként a férfi és női
elődöntőbe,
az érdeklődés azonban ettől
kézilabda világ- és Európafüggetlenül fennáll a mérkőzések iránt.
bajnokságnak a magyar nemzeti
válogatott részvételével zajló
Chello Central Mindezekre figyelemmel – és az Mttv.-ben
eseményei helyett csak a magyar
megjelölt médiapolitikai célok,
nemzeti válogatott részvételével
szempontrendszerek mérlegelését követően –
zajló elődöntője vagy döntője
alakította ki a Médiatanács a jegyzék-tervezetben
kerüljön meghatározásra.
szereplő események listáját.
Megfontolandó, hogy a férfi és
női kézilabda EHF Bajnokok Ligája
A Médiatanács további vizsgálat és elemzés alá
és Kupagyőztesek Európa Kupája
vonja az észrevételben megjelölt események
magyarországi klubcsapat
RTL Klub,
körét, tekintettel arra, hogy a kézilabda kupákban
részvételével zajló mérkőzései
Chello Central a magyar klubcsapatok rendszeresen eljutnak a
helyett csak azok elődöntői és
negyeddöntőig vagy tovább.
döntői kerüljenek kiemelt
eseményként azonosításra.
A kosárlabda világ- és Európa bajnokságokon a
Megfontolandó, hogy a férfi és
magyar nemzeti válogatottak elvétve jutnak az
női kosárlabda világ- és Európaelődöntőbe, az érdeklődés azonban ettől
bajnokságnak a magyar nemzeti
függetlenül fennáll a mérkőzéseik iránt.
válogatott részvételével zajló
eseményei helyett csak a magyar Chello Central Mindezekre figyelemmel – és az Mttv.-ben
megjelölt médiapolitikai célok,
nemzeti válogatott részvételével
szempontrendszerek mérlegelését követően –
zajló elődöntője vagy döntője
kerüljön azonosításra.
alakította ki a Médiatanács a jegyzéktervezetben
szereplő események listáját.
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Észrevétel

Megfontolandó a férfi és női
kosárlabda klubcsapatok
nemzetközi kupaküzdelmeinek a
kiemelt eseményként történő
azonosítása, mert a nézők széles
körében jelentkező érdeklődés
kétséges.

Szervezet

A kosárlabda magyar klubcsapatok elvétve jutnak
az elődöntőbe, az érdeklődés ettől függetlenül
fennáll a mérkőzéseik iránt. Az érdeklődés nem
tömeges, de széleskörű, és a kosárlabda rajongók
mellett sok érdeklődőt is vonz. Mindezekre
RTL Klub,
Chello Central figyelemmel – és az Mttv.-ben megjelölt
médiapolitikai célok, szempontrendszerek
mérlegelését követően – alakította ki a
Médiatanács a jegyzéktervezetben szereplő
események listáját.

A hazai vízilabda klubcsapatok
nemzetközi kupamérkőzései iránt
csekély az érdeklődés, így ezek
RTL Klub,
kiemelt eseményként történő
azonosítása nem indokolt, esetleg Chello Central
megfontolandó kizárólag a döntő
mérkőzések vonatkozásában.

Megfontolandó, hogy a férfi
jégkorong világbajnokságnak a
magyar nemzeti válogatott
részvételével zajló mérkőzései
közül kizárólag az „A” divíziós
mérkőzések kerüljenek kiemelt
eseményként azonosításra.

Válasz

A vízilabda klubcsapatok, illetve azok játékosai
iránti érdeklődés – még ha nem is minden egyes
eseményen tömeges –, de széleskörű.
Mindezekre figyelemmel – és az Mttv.-ben
megjelölt médiapolitikai célok,
szempontrendszerek mérlegelését követően –
alakította ki a Médiatanács a jegyzéktervezetben
szereplő események listáját.

A jégkorong-világbajnokság „A” divíziójában
eddig egyetlen alkalommal szerepelt a magyar
válogatott. A mérkőzések iránti érdeklődés
azonban növekszik, ami egyértelműen a magyar
válogatott sikereinek köszönhető, legyen szó akár
a legrangosabb, akár a kevésbé sikeres és
Chello Central népszerű csapatok elleni mérkőzésekről.
Mindezekre figyelemmel – és az Mttv.-ben
megjelölt médiapolitikai célok,
szempontrendszerek mérlegelését követően –
alakította ki a Médiatanács a jegyzéktervezetben
szereplő események listáját.

A Médiatanács határozatának
közlése előtt szerzett, a
határozatban kiemeltként
azonosított események
közvetítésére vonatkozó
kizárólagos jogok gyakorlását
mennyiben befolyásolja a
Médiatanács határozata?

Digi TV

A Mttv. 16. § (7) bekezdése alapján a
Médiatanács határozatának közlése előtt
jogszerűen szerzett kizárólagos jogokra nem
vonatkozik a jogok gyakorlására, és a
szerződéskötési kötelezettségre irányuló
szabályozás.

Miként valósulhat meg a kiemelt
események vonatkozásában a
kizárólagos közvetítési jogokra
vonatkozó szabályozás célja
abban az esetben, ha a DIGI TV
közvetlenül az EHF-től szerezte
meg a kizárólagos közvetítési
jogokat?

MKB
Veszprém

Az Mttv. 1-2. §-ai egyértelműen tartalmazzák a
törvény hatályára vonatkozó rendelkezéseket,
amelyeket valamely konkrét hatósági eljárás
során a Médiatanács érdemben megvizsgálhat.
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Észrevétel

Megfontolandó a magyar illetve a
német nemzeti kézilabda
bajnokságok mérkőzéseinek
kiemelt eseményként történő
azonosítása.

Szervezet

Magyar
Kézilabda
Szövetség,
Egyéni

Megfontolandó, hogy a férfi és
női kézilabda EHF Bajnokok Ligája
és Kupagyőztesek Európa Kupája
mellett a Médiatanács
Magyar
általánosságban az EHF által
Kézilabda
szervezett egyéb európai
kupamérkőzések magyarországi Szövetség
klubcsapat részvételével zajló
mérkőzéseit is kiemelt
eseményként azonosítsa.

Válasz
A klubszintű kézilabda esetében a magyar
érdekeltségű nemzetközi kupameccseken kívül
elvétve találni olyan eseményt (a legmagasabb
színvonalúakat is beleértve), amelyet a kézilabdaszerető közönségen kívül mások is néznének,
mivel a társadalom széles köre számára nem
feltétlenül a kézilabda sportértéke döntő, hanem
a magyar részvétel, a nemzetközi siker
lehetősége. Mindezekre figyelemmel – és az
Mttv.-ben megjelölt médiapolitikai célok,
szempontrendszerek mérlegelését követően –
alakította ki a Médiatanács a jegyzéktervezetben
szereplő események listáját.

A Médiatanács további vizsgálat és elemzés alá
vonja az észrevétel alapján a kijelölt események
körét.

Az olimpiai kvalifikációs tornák esetében nem
figyelhető meg széles körben jelentkező
A nemzeti kosárlabda válogatott
érdeklődés, aminek feltehetően az az oka, hogy a
világ- és Európa bajnoki
társadalom nagy része nem ismeri ezen
Magyar
mérkőzései mellett
eseményeket, vagy nincs tisztában a
Kosárlabdázók
megfontolandó, hogy a
jelentőségükkel. Mindezekre figyelemmel – és az
Országos
Médiatanács az olimpiai
Mttv.-ben megjelölt médiapolitikai célok,
kvalifikációs tornák mérkőzéseit is Szövetsége
kiemelt eseményként azonosítsa .
szempontrendszerek mérlegelését követően –
alakította ki a Médiatanács a jegyzéktervezetben
szereplő események listáját.
Megfontolandó a férfi és női
kosárlabda nemzetközi
kupaküzdelmei helyett
„versenysorozat” kiemelt
eseményként történő
meghatározása tekintettel arra,
hogy a közeljövőben regionális
bajnokság indul magyar
klubcsapatok részvételével.

A kosárlabda esetében bajnoki mérkőzések
közvetítése nem szerepel a kiemelt események
Magyar
listáján, így regionális vagy közös bajnoki
Kosárlabdázók
mérkőzés (pl. a jégkorong román-magyar
Országos
bajnoksága mintájára) esetében sem látta
Szövetsége
indokoltnak a Médiatanács a jegyzék-tervezetben
az esemény kiemelt minősítését.
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Észrevétel
Szervezet
Megfontolásra érdemes, hogy az
olimpiai játékok teljes közvetítése
fizikai akadályokba ütközhet a
jogosult médiaszolgáltatók összes
műsoridejét számba véve.
Mindemellett az olimpiai játékok
összes eseményére vonatkozó
kötelezettségek miatt a
jogtulajdonos NOB nem képes
értékesíteni nem ingyenes
országos médiaszolgáltatónak a
közvetítési jogokat. Az így
NOB
kialakult helyzet eredménye, hogy
számos esemény egyáltalán nem
kerül közvetítésre. A NOB
figyelembe vételre javasolja, hogy
a Médiatanács kiemelt
eseményként a magyar
érdekeltségű, lényeges
eseményeket (döntők) határozza
meg, illetve az átruházandó
közvetítés mennyiségét órában
fejezze ki.

Válasz

A Médiatanács kizárólag a jogalkotó által a
hatáskörébe utalt kérdések vonatkozásában
rendelkezik döntési kompetenciával.
A Médiatanács mindezekre figyelemmel – és az
Mttv.-ben megjelölt médiapolitikai célok, és a
hármas szempontrendszer mérlegelését
követően – alakította ki a jegyzék-tervezetben
szereplő események listáját, az olimpiai játékok
közvetítését is beleértve. A Médiatanács az
olimpiai játékok közvetítési jogának
médiaszolgáltatók közötti felosztására, saját
hatáskörében további szabályozást nem lát
szükségesnek.

A Médiatanács az Mttv.-ben megjelölt
médiapolitikai célok, szempontrendszerek
mérlegelésével állítja össze a kiemelt események
jegyzéktervezetét. A szempontrendszer lényeges
Megfontolandó, hogy a
eleme, hogy a kiemelten nagy jelentőséggel bíró
Egyéni,
Médiatanács a kiemelt
eseménynek minősített esemény iránt az egyes
események listájára vegye fel akár Országgyűlés,
sportágak rajongói mellett a nézők széles
az angol és olasz bajnoki
Sport-és
körében jelentkezzen érdeklődés. A külföldi
labdarúgó mérkőzéseket, akár a turizmus
futball bajnokságok, és klubcsapatok
Bajnokok Ligája, illetve az Európa
Liga valamennyi mérkőzését, akár bizottságának kupasorozatainak minden mérkőzése, vagy a
alelnöke
a Forma-1 összes futamát.
Forma-1 összes futama esetében ez a lényeges
feltétel nem teljesül. Az európai példák ugyanezt
a nézetet támasztják alá. Mindezekre
figyelemmel történt a jegyzéktervezet
összeállítása.

Megfontolásra érdemes, hogy a
Médiatanács a kiemelt
események jegyzékére felvegye a
magyar vízilabda válogatottnak a MOB
Volvo kupán illetve a Vodafone
kupán játszandó mérkőzéseit.

A magyar vízilabda válogatott részvételével zajló
európai és világszintű események iránti kiemelt,
széleskörű érdeklődés véleményünk szerint nem
vetíthető ki a kisebb sorozatokra.
Mindezekre figyelemmel – és az Mttv.-ben
megjelölt médiapolitikai célok,
szempontrendszerek mérlegelését követően –
alakította ki a Médiatanács a jegyzéktervezetben
szereplő események listáját.
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Észrevétel

Szervezet

Válasz
A magyar férfi bajnoki labdarúgó mérkőzések
iránti érdeklődés mára nem nevezhető
széleskörűnek. Az örökrangadók valóban több
nézőt vonzanak akár a helyszínen, akár a televízió
vagy rádió közvetítésen keresztül, jelenleg
azonban még így sem kötik le a futballszerető
nézők mellett a társadalom széles körét. Az
események nem tekinthetők világ- vagy európai
szintűnek, és az európai hagyományok sem
támasztják alá ezen események felvételét a
kiemelt események jegyzékére

Az észrevétel javasolja a
Médiatanács számára a férfi
futball magyar bajnokságban, a
nagy hagyományú fővárosi és
néhány vidéki csapat
örökrangadóinak kiemelt
események jegyzékére történő
felvételét.

Egyéni

Megfontolandó néhány kiemelt
kulturális eseménynek – pl. Újévi
államfői beszéd, augusztus 20-i
tűzijáték – a Médiatanács által
kiadandó, kiemelt események
jegyzékére történő felvétele.

A Médiatanács az Mttv.-ben megjelölt
médiapolitikai célok, szempontrendszerek
Egyéni
mérlegelésével, megvizsgálta kulturális
események felvételének lehetőségét a kiemelt
Magyar
Kábeltelevíziós események jegyzékére, és úgy találta, hogy a
kritériumoknak megfelelő, kiemelkedő kulturális
és Hírközlési
események állami rendezvények, így jelen
Szövetség
helyzetben nincs szükség a jegyzéktervezetben
történő szerepeltetésükre.

Mindezekre figyelemmel – és az Mttv.-ben
megjelölt médiapolitikai célok,
szempontrendszerek mérlegelését követően –
alakította ki a Médiatanács a jegyzéktervezetben
szereplő események listáját
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