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Előkészítő dokumentum 
a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események  
kizárólagos közvetítési jogaival kapcsolatos nyilvános 
meghallgatáshoz 

A társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események (a továbbiakban: „kiemelt 
események”) kizárólagos közvetítési jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályok 
megalkotása és alkalmazása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a 
továbbiakban: „Médiatanács”) feladata.  

A Médiatanács 2011. július 19-i ülésén határozott arról, hogy nyilvános meghallgatást tart a kiemelt 
események listájáról, illetve ezek közvetítésére vonatkozó részletes szabályokról. Ezen dokumentum 
célja a javaslatok részletes ismertetése. 

A nyilvános meghallgatásról a Hatóság összefoglalót készít, amelyet a meghallgatás időpontját követő 
30 napon belül közzétesz. Ezt követően a Médiatanács hatósági határozatban állapítja meg a listát és 
a szabályrendszert.  

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló EU irányelv (AMSZ irányelv) 14. cikke szerint:  

Jogszabályi háttér 

„(1) Minden tagállam hozhat intézkedést az uniós joggal összhangban annak biztosítására, hogy a 
joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatók kizárólagos alapon ne közvetíthessenek az adott tagállam 
számára társadalmi szempontból kiemelten jelentős eseményeket oly módon, hogy az adott 
tagállamban a közönség jelentős részét kizárják az ilyen események élőben vagy későbbi közvetítés 
útján, szabadon hozzáférhető televízióadásban való követésének lehetőségéből. Ha így jár el, az 
érintett tagállam jegyzéket készít azokról a meghatározott nemzeti vagy nem nemzeti 
eseményekről, amelyeket társadalmi szempontból kiemelkedő jelentőségűnek tart. Erről 
egyértelmű és átlátható módon és megfelelő időben gondoskodik. Ennek során az érintett tagállam 
azt is meghatározza, hogy az ilyen események teljes vagy részleges élő közvetítésben kerüljenek 
műsorra, vagy amennyiben ez objektív közérdekű okokból szükséges vagy megfelelő, teljes vagy 
részleges későbbi közvetítésre kerüljön sor.” 

  

Az irányelv előírásait a magyar jogrendbe a Médiatörvény1

 
 ülteti át: 

„16. § (1) Audiovizuális médiaszolgáltató nem gyakorolhatja a kizárólagos közvetítési jogot olyan 
módon, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz hozzáférő hazai közönség jelentős részét – 
több mint húsz százalékát – kizárja a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró 
eseményeknek az eseménnyel egy időben vagy későbbi közvetítés útján, előfizetési díj megfizetése 
nélkül is hozzáférhető audiovizuális médiaszolgáltatáson keresztül történő figyelemmel kíséréséből.” 
 
A tárgyban hatósági eljárást lezáró határozatban külön rendelkezni kell a jogosultakról, vagyis az 
előfizetési díj nélkül is hozzáférhető audiovizuális médiaszolgáltatókról és arról, hogy az előfizetési díj 
megfizetése nélküli hozzáférés keretében mely költség- és díjelemek nem vehetők figyelembe. 

                                                           
1 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.) 
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A kiemelt események kijelölésére vonatkozó döntéshozatalban történő mérlegelés során két 
kritériumrendszert kell figyelembe venni.  Az első az Európai Bizottság és a tagállamok által 
rendszerint hivatkozott négy feltétel, amelyből legalább kettőnek meg kell, hogy feleljen az adott 
esemény. E rendszer szerint egy kiemelt eseménnyel szemben támasztandó követelmények a 
következők: 

A kiemelt események kijelölése 

E1. az esemény a tagállamban széles körben különös visszhangot kelt, nem csupán az adott 
sport, illetve tevékenység szokásos közönségének fontos; 

E2. az eseménynek általánosan elismert egyedi kulturális jelentősége van a tagállam 
lakossága számára, különösen a kulturális önazonosság erősítésében; 

E3. az ország csapata résztvevője az eseménynek, amely egy nemzetközi jelentőségű 
verseny vagy bajnokság keretében zajlik; 

E4. hagyomány, hogy az eseményről ingyenes televíziós közvetítést adnak, amely nagy 
nézettségnek örvend. 

Az európai joganyag átültetése nyomán a hazai szabályozásban is megjelent egy hasonló feltételeket 
tartalmazó hármas kritériumrendszer az Mttv. 16.§ (2) bekezdésében. Ennek alapján egy esemény 
besorolásakor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

M1. a kiemelten nagy jelentőséggel bíró eseménynek minősített esemény iránt a nézők 
széles körében jelentkezzen érdeklődés; 

M2. az esemény valamely világ- vagy európai szintű, illetve magyar érdekeltségű esemény 
legyen; 

M3. az eseményt – amennyiben nem kizárólagosan magyar érdekeltségű – az európai 
országok jelentős részében szintén közvetítsék. 

E kritériumok alapján a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események körébe 
egyaránt tartozhatnak sport- és kulturális események. A kiemelt események hazai gyakorlatban 
alkalmazandó jegyzékének összeállításához mérlegeltük, hogy mely eseményeknél áll fenn annak a 
veszélye, hogy megvalósul a lakosság több mint 20%-át érintő kizárás, illetve azt is, hogy ez egyes 
eseményeknél a társadalom számára igen széles körben hozzáférhető közvetítés a múltban mennyire 
volt jellemző.  

A kulturális jelentőséggel bíró események között nem találtunk olyat, amelynek közvetítése kapcsán 
felmerülne a szélesebb közönség közvetítésből való kizárásának veszélye. Ezért jelenleg a jegyzékbe 
való felvételre javasolt események és közvetítések között csak sportesemények találhatók meg. 
Ugyanakkor ez nem példa nélküli az európai országok között, hiszen például Franciaország és 
Németország listáján is csak sportesemények szerepelnek. 

A kiemelt események meghatározásánál két alapvető szempontot vettünk figyelembe. Egyrészt 
megvizsgáltuk az elmúlt tíz év televíziós közönségméréseiből származó nézettségi adatokat2

                                                           
2 A nézettséget a széles körben használt AMR% („average minute rating” – egyperces átlagnézettség) 
mutatószám alapján mérjük. 

 a 
legnézettebb sportesemények körében. Másrészt felmértük, hogy a közvetítések közvetlen 
szórakoztató szerepén túlmenően az egyes sportágak milyen jelenlegi vagy potenciális jövőbeli 
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társadalmi hatással bírhatnak. Ebben a tekintetben számoltunk a közelmúltban elfogadott, a látvány-
csapatsportokat kiemelten támogató törvénnyel3

Az alábbiakban foglaljuk össze az eredményeket, illetve javaslatainkat. 

 való szinergiákkal is, amennyiben a széles körben 
való közvetítés egyfelől az állami támogatás hatását erősítheti, másfelől biztosítja, hogy a kiemelten 
támogatott sport a lehető legtöbb nézőhöz eljuthasson. 

 

Olimpiai játékok           

A téli és nyári olimpiai játékokról általánosan elmondható, hogy ezek alkalmával az átlagosnál jóval 
nagyobb érdeklődés övezi a legtöbb sportág versenyeit. A rendszerint látványos nyitó- és 
záróünnepségeket a magyar sportolók sikeres szereplését ígérő versenyeknél is többen kísérik 
figyelemmel. Az olimpiai játékok olyan rangú esemény, amely minden kétséget kizáróan teljesíti a 
nézők széles körében jelentkező érdeklődés, valamint a világszintű és egyben magyar érdekeltségű 
eseményre vonatkozó kritériumot. Kiemelendő továbbá, hogy az európai példák mindegyikében a 
kiemelt események jegyzéke tartalmazza a téli és nyári olimpiai játékok minden versenyét. 
Megemlítendő végül, hogy a minden tévénéző számára hozzáférhető közvetítésnek hagyománya van. 

Az olimpiai játékok közvetítésével kapcsolatos legfontosabb kihívás a közvetítés formájához kötődik. 
Gyakran előfordul, hogy az egyes versenyszámok egy időben, illetve esetenként magyar idő szerint 
éjszaka kerülnek lebonyolításra, ráadásul a közönség érdeklődése nem is kívánja meg, hogy minden 
versenyszám maradéktalanul bemutatásra kerüljön. A jogszabályban előírt feltételek (különösen a 
széles körű érdeklődés és a magyar érdekeltség) szem előtt tartása mellett ilyen esetben élhet a 
médiaszolgáltató azzal a lehetőséggel, hogy a teljes terjedelmű, valamint az élő közvetítéstől 
eltekintsen. 

 
A téli és nyári olimpiai játékok nyitó- és záróünnepségeinek nézettsége: 
 

 
 

 

                                                           
3 2011. évi LXXXII. Törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 
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A téli és nyári olimpiai játékok három legnézettebb versenyének nézettsége: 
 
 

 
 
 
 

A téli és nyári olimpiai játékok szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében (beleértve a nyitó- 
és záróünnepségeket, minden versenyszámot és eredményhirdetést) 

1. javaslat  
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Labdarúgás                

A sportágak között hagyományosan kiemelkedő népszerűségnek örvend a labdarúgás, amelynek 
legkomolyabb érdeklődésre számot tartó mérkőzései a legnézettebb sportesemények közé 
tartoznak. Meg kell különböztetnünk egyrészt a nemzeti labdarúgó válogatottak (köztük a magyar) 
részvételével zajló tornákat (ideértve a selejtező mérkőzéseket is), valamint barátságos 
mérkőzéseket, másrészt pedig a hazai és külföldi klubcsapatok részvételével zajló bajnoki és 
kupamérkőzéseket, valamint a nemzetközi – elsősorban európai szintű – kupaküzdelmeket. 

 
A labdarúgó világ- és Európa-bajnokságok mérkőzései 
A legnagyobb érdeklődés a páros években felváltva megrendezésre kerülő labdarúgó világ- és 
Európa-bajnokságokat övezi. Általában elmondható, hogy a mérkőzés típusához képest (nyolcad-, 
negyeddöntő stb.) az érdeklődést jobban emeli a neves csapatok pályára lépése. A hazai közönség 
körében a legnézettebb esemény a döntő. Megállapítható, hogy a hozzáférhető közvetítésnek 
hagyománya van, és csak ritkán fordult elő az elmúlt években, hogy egy-egy meccsről ne lett volna 
teljes terjedelmű, élő (vagy egyidejűség esetén közvetlenül ezután kezdődő utólagos) közvetítés egy 
széles körben elérhető hazai csatornán. 

 
A 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseinek nézettségi adatai: 
 

 
 
 
 

A világ- és Európa-bajnokságok minden mérkőzésének szerepeltetése a kiemelt események 
jegyzékében 

2. javaslat  
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A nemzeti labdarúgó válogatott mérkőzései 

A nagy világversenyek mellett a nemzeti válogatott mérkőzései vonzzák a legtöbb futballt kedvelő 
tévénézőt. Kiemelkedő nézettség volt mérhető az elmúlt években akkor, amikor a nemzeti válogatott 
barátságos mérkőzéseken nagy presztízsű ellenfelek (pl. Brazília, Real Madrid) ellen lépett pályára, 
illetve vb- és Eb-selejtezők alkalmával is. A hozzáférhető közvetítésnek a válogatott esetében is 
hagyománya van, bár számos alkalommal előfordult az elmúlt években, hogy nem a legszélesebb 
körben elérhető tévécsatornákon nyílt lehetőség nyomon követni ezeket a mérkőzéseket. 
Megfontolandó, hogy a valódi tétmérkőzéseken (selejtezők) túl a barátságos meccseket is 
szerepeltetni kell-e a jegyzékben. 

 
A nemzeti labdarúgó válogatott mérkőzéseinek nézettségi adatai: 

 
Barátságos mérkőzések nézettsége (ellenfél szerint) 
 

 
 
A 2008-as labdarúgó Európa-bajnokságot megelőző selejtező mérkőzések nézettsége (ellenfél szerint) 
 

 
 
A 2010-es labdarúgó világbajnokságot megelőző selejtező mérkőzések nézettsége (ellenfél szerint) 
 

 
 
 

A férfi nemzeti válogatott minden mérkőzésének szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 
3. javaslat  
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Labdarúgó klubcsapatok nemzetközi kupamérkőzései 

 

A klubcsapatok által vívott nemzetközi kupameccsek, különösen az UEFA Bajnokok Ligája és Európa 
Liga nézettsége némileg elmarad a világ- és Európa-bajnokságoktól, azonban ezek a mérkőzések is 
nagy érdeklődésre tartanak számot. A neves európai csapatok ellen pályára lépő magyar 
klubcsapatok szereplését, illetve a negyeddöntőket, elődöntőket és a döntőt övezi a legnagyobb 
érdeklődés. A Bajnokok Ligája döntője az európai klublabdarúgás legfontosabb eseménye minden 
évben, amely a hazai közönség körében is komoly érdeklődésre tart számot. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján elmondható, hogy a széles körben elérhető, valamint a szűkebb közönséggel 
rendelkező csatornák nézettségi adatai között egyértelmű különbség jelentkezett ennek az 
eseménynek a kapcsán, ami indokolja a döntő szerepeltetését is a jegyzékben. A klubcsapatok 
európai kupaküzdelmeinek hazai közvetítésében nincs egyértelmű hagyomány arra nézve, hogy mely 
mérkőzések hozzáférhetők rendszerint a széles közönség számára. Ebben az esetben olyan szabály 
megalkotása indokolt, amely a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményt – mint például a 
döntő –, valamint a selejtezőkben résztvevő és csoportkörbe jutó magyar klubcsapat szereplésével 
zajló mérkőzéseket emeli ki, az érdeklődés és a magyar érdekeltség alapján. 

Az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének nézettségi adatai: 
 

 

A magyar és más nemzeti bajnokságok mérkőzései 

Bár a magyar és más nemzeti bajnokságok mérkőzéseinek közvetítései már szűkebb közönséghez 
szólnak, és rendszerint nem is kizárólag széles körben elérhető csatornán kerülnek közvetítésre, 
ezekre az eseményekre vonatkozóan is számolni lehet a rajongók érdeklődésével. 

A közvetítés jellege  

Minden kiemelendő labdarúgó mérkőzés esetében le kell szögezni, hogy fontos a teljes terjedelmű, 
élő közvetítés. 

 

Az UEFA Bajnokok Ligája döntője, illetve az UEFA Bajnokok Ligája és Európa Liga selejtezőinek, 
csoportkörének és egyenes kieséses szakaszának magyarországi klubcsapat részvételével zajló 
mérkőzéseinek szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

4. javaslat  
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Kézilabda                  

A hazánkban szintén nagy népszerűségnek örvendő kézilabdában szintén meg lehet különböztetni a 
nemzeti válogatottak számára rendezett nemzetközi tornákat, valamint a klubcsapatok részvételével 
zajló kupasorozatokat, hazai és nemzetközi mérkőzéseket. Fontos hozzátenni, hogy mind a férfi, mind 
a női kézilabda nagy érdeklődésre tart számot, főleg a nemzeti válogatott és egyes klubcsapatok 
kiváló szereplésének köszönhetően. 

A legnézettebb válogatott mérkőzések a női és a férfi válogatott olimpiai szereplései (a férfiaknál 
különösen a sikeres athéni olimpia emelkedik ki). A világ- és Európa-bajnokságokon való szereplés 
szintén magas nézettségnek örvend, amit a mérkőzés jelentősége is befolyásol. A sportág szokásos 
nézői mellett minden társadalmi rétegből és minden korosztályból sok nézőt vonzanak ezek az 
események. 

Az olimpiát kivéve a széles körben hozzáférhető közvetítés nem volt maradéktalanul jellemző a 
közelmúltban, de az igények alapján mindenképp indokolt e mérkőzések kiemelt kezelése.  

A nemzeti kézilabda válogatottak mérkőzéseinek nézettségi adatai: 
 
 

 
Női kézilabda válogatott  

 

Férfi kézilabda válogatott 

 

 
 
 
 

A férfi és női kézilabda világ- és Európa-bajnokság a magyar nemzeti válogatott részvételével zajló 
mérkőzéseinek szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

5. javaslat  
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Kézilabda klubcsapatok mérkőzései 

A klubcsapatok esetében elmondható, hogy a magyar női és férfi klubcsapatok nemzetközi 
kupasikerei nagyobb nézettséget idéznek elő a hazai közönség körében, bár ez némileg elmarad a 
válogatott szerepléseit övező figyelemtől. A mérkőzések jelentősége erősen befolyásolja a figyelmet 
és meghatározó, hogy mely ellenfelekkel és „milyen messzire jutva” játszanak a magyar csapatok. 
Fontos megemlíteni, hogy a kézilabda európai kupasorozatokban a magyar férfi és női csapatok 
hosszú évek óta rendszeresen a legjobbak között szerepelnek. 

A hazai bajnokság mérkőzéseit, a döntő mérkőzéseit leszámítva, nem kíséri széles körű figyelem. A 
széles körben hozzáférhető közvetítés ebben a csoportban nem tekinthető hagyománynak. A 
kézilabda klubcsapatok nemzetközi mérkőzéseinek közvetítése is a szokásos közönséget érdekli 
elsősorban, de ez alól kivételt jelentenek a jelentősebb nemzetközi mérkőzések (pl. döntők). 

Kézilabda klubcsapatok mérkőzéseinek nézettségi adatai: 
 

 

 

A kézilabda mérkőzések esetében is fontos a teljes terjedelmű, élő közvetítés. 

A férfi és női kézilabda EHF Bajnokok Ligája és Kupagyőztesek Európa Kupája magyarországi 
klubcsapat részvételével zajló mérkőzéseinek szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

6. javaslat  
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Vízilabda                  

A hazánkban nagy hagyományokkal rendelkezik a vízilabda, és a nemzetközi színtéren igen sikeres 
férfi válogatott tagjai komoly ismertségnek örvendenek. A fentebb szereplő csapatsportokhoz 
hasonlóan a vízilabdában is rendeznek a nemzeti válogatott számára világ- és Európa-bajnokságot, és 
a klubcsapatok is szerepelnek hazai bajnokságban, illetve nemzetközi tornákon. 

A férfi vízilabda válogatott olimpiai, vb- és Eb-szereplése tart számot a legnagyobb érdeklődésre a 
hazai közönség körében. A hagyományos nagy ellenfelek és a mérkőzés tétje egyaránt hozzájárul a 
magasabb nézettséghez. Rangos női tétmeccsek iránt is jelentkezett számottevő érdeklődés. A 
hozzáférhető közvetítés a múltban jellemző volt, hagyománynak is tekinthető.  

A vízilabda nemzeti válogatottak mérkőzéseinek nézettségi adatai: 

 

Férfi vízilabda klubcsapatok mérkőzései  

A klubcsapatok mérkőzései közül rendszerint a férfi vízilabda ob és kupa mérkőzéseit követte a 
legtöbb érdeklődő, de a magyar klubcsapatok egyes nemzetközi kupaszereplései a szokásosnál is 
több nézőt érdekeltek.  

A férfi vízilabda klubcsapatok mérkőzéseinek nézettségi adatai:  
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A vízilabda mérkőzések esetében is fontos a teljes terjedelmű, élő közvetítés. 

 

A férfi vízilabda világ- és Európa-bajnokság a magyar nemzeti válogatott részvételével zajló 
mérkőzéseinek szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

7. javaslat  

 

A férfi vízilabda LEN Euroliga és LEN Kupa magyarországi klubcsapat részvételével zajló mérkőzései 
szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

8. javaslat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Kosárlabda                  

A kosárlabda az egyik legnagyobb múlttal rendelkező csapatsportunk. 

A sportág hazai története egészen 1925-ig nyúlik vissza, amikor a Magyar Atlétikai Szövetség 
befogadva a sportágat megalakította a Kosárlabda Bizottságot. A sportág gyorsan fejlődött, az első 
hazai hivatalos bajnokság már 1933-ban elindult, a válogatott 1935-ben pedig Európa-bajnokságon 
vett részt.  

A kosárlabda válogatott sikerei 

A magyar férfi válogatott Európa-bajnokságokon elért számos eredménye közül az 1955-ben 
megszerzett bajnoki cím a legemlékezetesebb, míg olimpiai szereplései közül a 9. helyezés is 
kiemelkedő eredménye a sportágnak. 

A női válogatott is eredményes múltra tekinthet vissza: az Európa-bajnokságokon az 1956-os tornán 
ezüstérmet, az 1991-ben bronzérmet szerzett, az 1980-as Moszkvai Olimpián pedig 4. helyezés ért el. 

Társadalmi beágyazottság, a sportág kiemelkedő népszerűségének okai 

A kosárlabda társadalmi beágyazódását, népszerűségét tekintve fontos szerepet tölt be a 
csapatsportok között. A válogatottak és különösen a klubcsapatok nemzetközi mérkőzéseinek 
nézettsége sok más, hagyományosan sikeres sportág közül is kiemelkedőnek tekinthető.  

A kosárlabda társadalmi elfogadottsága, szeretete széleskörű, utcai változata, a streetball a fiatalok 
között is népszerű, és divat-sportág is egyben, számos kapcsolódó fesztivállal gazdagítva az amatőr 
sportéletet. További fontos tényező, hogy a látványsportokon belül a kosárlabdának kiemelkedő az 
ifjúság sportszeretetét és sportéleti bevonódását elősegítő hatása, valamint a helyi 
közösségformálásban betöltött szerepe.  

A kosárlabda ellensúlyozza más sportágak Budapest-centrikusságát, és kiemelkedő helyet foglal el a 
vidéki sportéletben. Nagy múltú vidéki kosárlabda központoknak számít Szolnok, Körmend, Fehérvár, 
Sopron, vagy Pécs.  

A női kosárlabda klubcsapatok nemzetközi sikereinek – pl. két Ronchetti Kupa győzelem, és két 
második hely az Euroligában – valamint az amatőr kosárlabda elterjedtségének köszönhetően a 
kosárlabda-nézők a legváltozatosabb életkori és társadalmi csoportokból kerülnek ki. A fiatal 
korosztályok körében mind a nemzetközi klubmérkőzések, mind az NBA mérkőzések közvetítései 
nagy népszerűségnek örvendenek.  

 

A sportág aktualitása 

A kosárlabda dinamikája, a gyakori „egy az egy elleni” játékhelyzet, valamint a sportágban rejlő, 
kombinatív és látványos megoldások a nézők számára rendkívül élvezetéssé teszik a játékot, amely 
napjainkra az egyik legnépszerűbb sportággá vált világszerte.  
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Kiemelt figyelmet irányíthat a kosárlabdára az is, hogy a MKOSZ testülete benyújtotta a 2015-ös női 
Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát, a pályázathoz szükséges garanciát az állam 
biztosította.  

 

A férfi és női kosárlabda világ- és Európa-bajnokság a magyar nemzeti válogatott részvételével 
zajló mérkőzéseinek szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

9. javaslat  

 

A férfi és női kosárlabda nemzetközi kupaküzdelmei közül a magyar klubcsapat részvételével zajló 
mérkőzések szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

10. javaslat  
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Jégkorong                 
                

A Magyar jégkorong-válogatott jelenleg a Nemzetközi Jégkorongszövetség ranglistájának 20. helyén 
áll. 2008-ban a divízió I-es vb megnyerésével kivívta a feljutást a jégkorong-világbajnokság A 
csoportjába, azonban a bennmaradás nem sikerült a legjobb osztályban. Mindemellett a jégkorong 
népszerűsége töretlen és egyre több fiatalt vonz. 

A jégkorong – a kézilabda és a vízilabda mögött – azon kevés sportágak egyike, ahol a nemzeti csapat 
teljesítménye megfelel a nézők elvárásainak. Emiatt a nemzeti csapat mérkőzései egyfelől növekvő 
számú nézőt vonzanak, másfelől a nézők között a sportág hívei mellett az egyszerű sportszerető 
közönség is megjelenik. Például a 2011-es a magyar-olasz meccset több mint 500.000 néző követte a 
Sport TV-n, míg a meccs helyszínén megjelenő szurkolók egyharmada nő volt, fele pedig a 18-35 éves 
korosztályba tartozott. 

A közvetítés az egyszerű nézettség mellett – a fiatalok aktív játékán, és az utánpótlás nevelésen 
keresztül – az egész sportág hosszú távú fejlődéséhez is hozzájárul. A közvetítés támogathatja a MJSz 
fejlesztési stratégiáját, amely megfogalmazza a sportág társadalmi elismertségének további 
erősítését, a tömegbázis szélesítését (a fiatal igazolt játékosok számának megduplázását), a nők aktív 
bevonását a sportágba, a családi kötődések erősítését. 

A válogatott a 2008-as évben a magyar sportújságírók szavazatai alapján az év csapata választáson 
második helyen végzett a vízilabda válogatott mögött. 

 

A 2011-es divízió I-es jégkorong-világbajnokságot két csoportra bontva Magyarországon, és 
Ukrajnában rendezték április 17. és április 23. között. A vb-n tizenegy válogatott vett részt, ahol 
Magyarország az A csoportban szerepelt és a második helyet szerezte meg. 

Az elért eredmények azért is kiemelkedőek, mert a lebonyolításra alkalmas létesítmények számát 
tekintve Magyarország jelentős elmaradásban van a környező országokhoz képest. 

A férfi jégkorong világbajnokság magyar nemzeti válogatott részvételével zajló mérkőzéseinek 
szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

11. javaslat 
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Kajak-kenu           
 

A magyar kajak-kenu sport az elmúlt négy olimpiai ciklusban a legeredményesebb hazai sportágnak 
bizonyult az ötkarikás játékokon. 1996-ban Atlantából kettő, 2000-ben Sydneyből négy, 2004-ben 
Athénból három, míg 2008-ban Pekingből két győzelemmel tért haza a magyar válogatott. A sportág 
19 arany-, 27 ezüst- és 25 bronzérmével a harmadik helyen áll a hazai olimpiai sportágak 
örökrangsorában. Az elmúlt 13 esztendőben versenyzőink a sportág olimpiai éremgyűjteményének 
több mint a felét szerezték meg. A magyar kajak-kenu 1936 óta három háromszoros olimpiai 
bajnokot adott a sportnak (Janics Natasa, Kammerer Zoltán és Storcz Botond), továbbá a sportág 
sikerét 160 világ- és 93 Európa-bajnoki cím fémjelzi. 

 

A kajak-kenu világ- és Európa-bajnokság magyar versenyző részvételével zajló versenyszámainak 
szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

12. javaslat 
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Úszás                 

A magyar úszósport komoly hagyományokkal rendelkezik. Az alapsportágak között az olimpiák 
történetében a hazai sportágak örökranglistáján az első helyen áll. Az úszósport érintett eseményeit 
– a hagyományosan jó magyar szereplés miatt – kiemelt várakozás előzi meg nem csak az 
úszósportok rendszeres nézői, de a társadalom szélesebb rétegei – időskorúak, nők, gyermekek - is, 
amelyek egyébként kevésbé nyitottak erre a sportágra. 

Legsikeresebb úszóink – az utóbbi évtizedek példáinál maradva: pl. Darnyi Tamás, Kovács Ági, 
Egerszegi Krisztina, Czene Attila, Cseh László, Gyurta Dániel – nem egyszerű versenyzők, hanem az 
egész társadalom, de különösen a fiatalok számára példaképek, akik erősítik a nemzeti identitást, 
büszkeséget.  

 

 

Az úszó világ- és Európa-bajnokságok magyar versenyző részvételével zajló versenyszámainak 
szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

13. javaslat 
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Forma-1            
Világszerte a legnépszerűbb technikai sportágak és televíziós közvetítések közé tartozik, amelyet a 
hazai közönség is nagy érdeklődéssel követ. A szabadedzésből, időmérő edzésből és futamból álló, 
hétvégenként megrendezett nagydíjakat jellemzően akkor kíséri nagyobb érdeklődés, ha a 
világbajnoki pontversenyben a cím megszerzése szempontjából fontos erőpróba várható. Ezekkel a 
versenyekkel nagyjából egy szinten mozog, sőt számos évadban ki is emelkedik a mogyoródi 
Hungaroringen 1986 óta, hagyományosan augusztusban megrendezett Magyar Nagydíj nézettsége a 
hazai közönség körében. A legnagyobb nézettségnek a futamok örvendenek, de más 
sporteseményekkel összehasonlítva az időmérő edzések is jelentős közönséget vonzanak. A futam 
közvetítését számos európai országban követik figyelemmel, ami erősítheti az országimázst.  A 
sportesemény közvetítése szempontjából a hagyomány az élő (különös esetekben, pl. az Ausztrál 
Nagydíj esetében is gyakran van a magyar idő szerint hajnali órákban élő közvetítés), teljes 
terjedelmű közvetítés. 

 

A Forma-1 Magyar Nagydíj nézettségi adatai: 

 

 

 

 

A Forma-1 Magyar Nagydíj futamának szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 
14. javaslat 
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A társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró 
események összesített listája 

 

 

1. a téli és nyári olimpiai játékok, 

2. a FIFA férfi labdarúgó világbajnokság és az UEFA férfi labdarúgó Európa-bajnokság, 

3. a férfi labdarúgó nemzeti válogatott mérkőzései, 

4. az UEFA Bajnokok Ligája döntője, illetve az UEFA Bajnokok Ligája és Európa Liga 

selejtezőinek, csoportkörének és egyenes kieséses szakaszának magyarországi klubcsapat 

részvételével zajló mérkőzései, 

5. a férfi és női kézilabda világ- és Európa-bajnokság a magyar nemzeti válogatott 

részvételével zajló mérkőzései, 

6. a férfi és női kézilabda EHF Bajnokok Ligája és Kupagyőztesek Európa Kupája magyarországi 

klubcsapat részvételével zajló mérkőzései, 

7. a férfi vízilabda világ- és Európa-bajnokság a magyar nemzeti válogatott részvételével zajló 

mérkőzései, 

8. a férfi vízilabda LEN Euroliga és LEN Kupa magyarországi klubcsapat részvételével zajló 

mérkőzései, 

9. a férfi és női kosárlabda világ- és Európa-bajnokság a magyar nemzeti válogatott 

részvételével zajló mérkőzéseinek szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

10. a férfi és női kosárlabda nemzetközi kupaküzdelmei közül a magyar klubcsapat 

részvételével zajló mérkőzések szerepeltetése a kiemelt események jegyzékében 

11. a férfi jégkorong világbajnokság magyar nemzeti válogatott részvételével zajló mérkőzései, 

12. a kajak-kenu világ- és Európa-bajnokság magyar versenyző részvételével zajló 

versenyszámai, 

13. az úszó világ- és Európa-bajnokságok magyar versenyző részvételével zajló versenyszámai, 

14. a Forma-1 Magyar Nagydíj futama. 

 

  



19 

A közvetítés részletes szabályainak kialakítása 

A Médiatanács határozatában meg kell határozni, hogy a kiemelt események teljes egészükben vagy 
részlegesen, illetve élő tudósítás formájában vagy felvételről legyenek láthatóak. Az előbbiekben 
felsorolt események többsége esetében a tartalom jellegéből fakadóan az élő, teljes terjedelmű 
közvetítés a kívánatos. 

Mindemellett olyan eset is előfordulhat, amikor ez nem praktikus vagy megoldható. Ennek 
alapvetően három oka lehet: 

1. Az esemény hosszú és nem egyértelműen behatárolt időkeretben zajlik. Ilyen lehet például az 
olimpiai játékok valamely versenyszáma, ellentétben például egy labdarúgó mérkőzéssel. Ebben 
az esetben indokolt lehetőséget biztosítani a teljes terjedelmű közvetítéstől való eltekintésre, 
illetve arra, hogy az élő közvetítés a nagyobb érdeklődésre számot tartó pillanatok (például a 
befutó, vagy magyar versenyző részvételével zajló selejtező verseny) élő bemutatására 
szorítkozzon. 
 

2. Egy időben zajlik több kiemelt, illetve más fontos, közérdeklődésre számot tartó esemény. 
Kiemelt esemény egybeeshet megszabott időpontban adásba kerülő közszolgálati híradóval is. 
Erre az esetre alternatívaként felmerül a párhuzamos (de nem teljes terjedelmű) élő közvetítés, 
ami például az olimpiai közvetítések során jellemző, és váltakozó helyszínekről. Utólagos teljes 
terjedelmű közvetítés történt például a labdarúgó világbajnokság esetében az egyszerre kezdődő 
mérkőzések egyikéről. Utólagos kivonatos közvetítésre is lehetőség van, például az olimpiai 
játékok esetében, ha az egyik versenyszám teljes terjedelmű közvetítést igényel, míg a másik, vele 
egy időben zajló versenyszám jóval hosszabb, és például a magyar versenyzők szereplése rövid 
időre korlátozódik. 
 

3. Kiemelt esemény magyar idő szerint éjszaka zajlik. Érdemes lehet megfontolni, hogy utólag, 
esetleg csak kivonatos formában kerüljön közvetítésre. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
egy nagy érdeklődésre számot tartó esemény ezekben az órákban is képes sok nézőt vonzani, 
azonban ez a nézettség természetesen rendre elmarad a nappali időpontokban jellemző adattól. 
Ebben az esetben olyan előírás lehet gyakorlati szempontból megfelelő, amely az eseményt 
követően záros határidőn belül biztosítja annak – az esemény jellegétől, illetve a közvetítés 
hosszától függően – teljes terjedelmű vagy kivonatos bemutatását is. 

 

Javasolt a teljes terjedelmű, élő közvetítés főszabályként való megfogalmazása eltérési 
lehetőségek általános jellegű biztosításával. 

 

Eljárásrendi kérdések 

Jogvitás eljárás lefolytatásának lehetősége a közvetítési megállapodásokhoz kötődően 

• Az események közvetítésével kapcsolatos ügyekben esetlegesen lefolytatandó jogvitás 
eljárásra vonatkozó eljárásrendet az Mttv. 172-174.§-ai tartalmazzák. 

• Arra az esetre vonatkozóan, ha a jogtulajdonos és a műsorszolgáltató az adott esemény 
közvetítésének díjával kapcsolatban nem jutna megegyezésre, az Mttv. 18.§ (5) bekezdése 
tartalmaz konkrét rendelkezéseket. 
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