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Bár a Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelő Alap 
(MTVA) illetékesei szerint 
immár a technikai feltételek is 
adottak ahhoz, hogy a hatá-
ron túli magyar tévénézők is 
követhessék az M4 Sport élő 
közvetítéseit, a geokódolás 
lehetősége továbbra is fenn-
áll. Magyarország labdarú-
gó-válogatottjának csütörtöki 
barátságos mérkőzése során 
is több romániai háztartásban 
elsötétült a képernyő a csator-
nára kattintva, ezért a ma esti, 
Szlovákia elleni Eb-selejtező 
sorsa is bizonytalan.

 »  ROSTÁS SZABOLCS,
VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

S zékely Dávid, az M4 Sport 
csatornaigazgatója az M1 ak-
tuális csatornának pénteken 

úgy nyilatkozott, hogy az erdélyi 
és a felvidéki magyarság is élő-
ben láthatja a ma este sorra kerülő 
Magyarország–Szlovákia labdarú-
gó-Európa-bajnoki selejtezőmérkő-
zést, miután az MTVA a technikai 
feltételeit is teljesítette annak, hogy 
a kábeltévés szolgáltatók Erdélyben 
és a Felvidéken is sugározni tudják 
az M4 Sport adását. Az igazgató azt 
állította: már a csütörtök este leját-
szott Montenegró–Magyarország 
felkészülési meccset is láthatták 
azok az erdélyi és felvidéki magya-
rok, akiknek van kábeltelevíziós 
előfi zetésük. Székely Dávid állítása 
azonban nem felel meg a valóság-
nak, mivel a legnagyobb romániai 
kábelszolgáltató társaságok, az RCS 
& RDS és a UPC előfi zetői az össze-
csapás idején a következő feliratot 
olvashatták a képernyőn: „Szerzői 
jogi korlátozás miatt jelenlegi mű-
sorunk kizárólag Magyarország te-
rületén látható.”

A geokódolás már csak azért is 
váltott ki – sokadszorra – felháboro-
dást a sportszerető tévénézők köré-
ben, mivel barátságos mérkőzésről 
volt szó, és nehezen hihető, hogy a 
montenegrói és a magyar közönsé-
gen kívül bárki szerzői jogi igényt 
formált a közvetítésre. Az M4 Sport 
csatornaigazgatója mindenesetre 
úgy nyilatkozott: azok után, hogy 
az MTVA megteremtette a pénzügyi 
és a jogi hátteret, most már a techni-
kai feltételek is adottak ahhoz, hogy 
az Európai Labdarúgó-szövetséggel 
(UEFA) kötött szerződés értelmében 
az Eb-selejtezőket és a felkészülési 
meccseket is láthassák az M4 Spor-
ton az Erdélyben és a Felvidéken 
élő magyarok, ha rendelkeznek 
kábeles előfi zetéssel. Székely Dá-
vid hozzátette, „egy úgynevezett 
engedélyező kártyára volt szükség 
ehhez”, amelyet már kiküldtek a 
határon túlra a szolgáltatóknak. 
„Azoknál a szolgáltatóknál, ame-
lyek beüzemelték ezt a kártyát, már 
a csütörtök esti montenegrói barát-
ságos meccs is látható volt az M4 
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Magyar selejtezőt nézhet(né)nek az erdélyiek

Főpróba. A montenegrói–magyar barátságos meccs idején még több helyen kódolva volt az M4 Sport

 » Az MTVA 
gyakorlatilag a 
külföldi kábel-
szolgáltatókra 
hárítja a fe-
lelősséget a 
geokódolással 
kapcsolatban, 
ami nem jó hír a 
romániai ma-
gyar előfi zetők 
számára, mivel 
az itteni társa-
ságok többször 
is bizonyították, 
hogy nem veszik 
fi gyelembe a 
magyar nemze-
tiségű ügyfelek 
érdekeit.

 » „Az minden-
képpen tanul-
ságként szolgál, 
hogy elegendő 
egyetlen kiha-
gyás, elcsúszás 
a védekezésben 
ahhoz, hogy el-
veszítsük a mér-
kőzést” – idézte 
Marco Rossit a 
Magyar Labda-
rúgó-szövetség 
(MLSZ) hivatalos 
honlapja.

Sport élő adásában, de ha valaki nem 
tudta nézni ezt a találkozót, és kábe-
les előfi zetéssel rendelkezik, az mi-
előbb érdeklődjön a szolgáltatójánál, 
hogy a hétfő esti fontos Eb-selejtezőt 
már élőben követhesse a televízió 
képernyőjén” – idézte az MTI Székely 
Dávidot, aki kitért rá, hogy a műhol-
das előfi zetéseknél mindezt tech-
nikailag is nehéz lenne megoldani, 
ráadásul az UEFA-nak arra nincsen 
engedélye. Ezáltal az MTVA gyakor-
latilag a külföldi kábelszolgáltatókra 
hárítja a felelősséget a geokódolással 
kapcsolatban, ami nem jó hír a ro-
mániai magyar előfi zetők számára, 
mivel az itteni társaságok többször 
is bizonyították, hogy nem veszik fi -
gyelembe a magyar nemzetiségű ügy-
felek érdekeit. Az pedig ugyancsak 
furcsa, hogy az MTVA illetékese a ká-
belszolgáltató társaságra „uszítja” a 
külhoni magyar előfi zetőket, mintha 
az ő feladatuk lenne kijárni a geokó-
dolás megszüntetését. Az M4 Sport 
csatornaigazgatója kijelentette, hogy 
a jövő évi labdarúgó-Európa-bajnoki 
mérkőzéseket szintén élőben követ-

hetik az erdélyi és felvidéki nézők, 
a tokiói nyári olimpia eseményeit 
pedig – kifejezetten a magyar spor-
tolók szereplésére és eredményeire 
koncentrálva – az összes, Magyaror-
szággal határos országban, ahol ká-
beltelevízión elérhető az M4 Sport, 
élőben lehet majd látni.

Múltba nyúló ígérgetések
A hasonló problémák kapcsán az 
MTVA sajtóosztálya márciusban a 
Krónikát arról tájékoztatta, hogy az 
M4 Sport csatorna kizárólag az adott 
esemény nemzetközi jogtulajdono-
saival (szövetségek, ügynökségek) 
kötött szerződéseinek megfelelően 
tudja közvetíteni az egyes kiemelt 
nemzetközi sporteseményeket. A köz-
média sajtóosztálya közölte, terveik 
szerint a helyi kábelszolgáltatókkal 
szoros együttműködésben próbálják 
megteremteni a technikai feltétele-
ket, ám akkor ezek még nem álltak 
rendelkezésre. Pedig az MTVA tavaly 
beharangozta, hogy a 2020-as labda-

rúgó-Európa-bajnokság és a 2022-es 
világbajnokság selejtezőire vonatko-
zó szerződések alapján már Románia 
és Szlovákia területén is követhetővé 
válhatnak majd a magyar nyelvű köz-
vetítések. Különben a határon túli 
tévénézőknek rengeteg bosszúságot 
okozó geokódolás Orbán Viktor kor-
mányfőnek a Bálványosi Nyári Sza-
badegyetemen elhangzott eladásán 
is téma volt, amikor egy kérdező azt 
fi rtatta, miért kódolják még mindig az 
M4 Sport csatornát, holott számtalan 
ígéret elhangzott már ennek a megol-
dására. „Mert Semjén Zsolt nem oldja 
meg” – érkezett a hallgatóság köré-
ben nagy derültséget kiváltó minisz-
terelnöki válasz. Az első sorban helyet 
foglaló nemzetpolitikai helyettesére 
utalva Orbán Viktor emlékeztetett, 
hogy a kérdés a tavalyi Tusványoson 
is felmerült, ő nyilvánosan „rátestál-
ta” Semjén Zsoltra a feladatot, „és itt 
ülünk”. „Arra kérem Zsoltot, ha segít-
ségre van szüksége, szóljon, hogy a 
kérdést megoldhassuk” – jelentette 
ki félig viccesen, félig komolyan a mi-
niszterelnök.

Levonták a tanulságokat
a selejtezőre
Az említett csütörtök esti barátságos 
mérkőzés amúgy a magyarországiak 
2-1-es vereségével zárult Podgoricá-
ban, ami csalódottá tette Marco Ros-
si szövetségi kapitányt. A piros-fe-
hér-zöldek olasz mestere szerint 
olyan fi gyelmetlenségekből kapták a 
góljaikat, amilyeneket elfogadhatat-
lannak tart nemzetközi szinten. „Ez 
a mérkőzés egyértelmű jelzéseket 
adott egyes játékosok teljesítményé-
ről a nemzetközi szinten. Hárman 
debütáltak a csapatban, Gazdag 
Dániel jó meccset játszott, Sigér is 
jó munkát végzett, Ferenczi János-
nak voltak ugyan nehézségei, de ő 
is büszke lehet arra, hogy bemutat-
kozhatott a válogatottban. Most már 
a szlovákok elleni mérkőzésre kon-
centrálunk, az a meccs egész más 
szint lesz, össze sem hasonlítható a 
montenegróival. Az mindenképpen 
tanulságként szolgál, hogy elegendő 
egyetlen kihagyás, elcsúszás a véde-

kezésben ahhoz, hogy elveszítsük a 
mérkőzést” – idézte Rossit a Magyar 
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivata-
los honlapja.

Magyarország az E előjelű Euró-
pa-bajnoki selejtezőcsoportban sze-
repel, és bár az ötödik fordulóban 
szabadnapos volt, a korábban gyűj-
tött 9 pontjával élen áll az összetett-
ben. Mögötte a szlovákokat pénteken 
4-0-ra legyőző Horvátország ugyan-
csak 9 ponttal a második, az azeri-
ek ellen 2-1-ra nyerő Wales pedig 6 
ponttal a harmadik. Hat pontjuk van 
a szlovákoknak is, Azerbajdzsán pe-
dig nulla ponttal sereghajtó az ötös-
ben. A mai Magyarország–Szlovákia 
találkozó romániai idő szerint 21.45 
órakor lesz. A két csapat utoljára a 
márciusi első fordulóban mérkőzött 
meg egymással, akkor a szlovákok 
otthon 2-0-ra nyertek.

Botrányos papírforma
Romániában
Románia az Európa-bajnokság cso-
portselejtezőjének ötödik fordulójá-
ban Spanyolországtól kapott ki 2-1-
re Bukarestben, és bár az eredmény 
nem jelent meglepetést, a stadion-
ban történt szurkolói rendbontások 
befolyásolhatják a soron következő 
hazai meccseket, amelyeket minden 
bizonnyal zárt kapuk mögött kell 
megrendezni a xenofób megnyilvá-
nulások és a pályára berohanó két 
fanatikus miatt. A xenofób skandálá-
sok amúgy nem a spanyolok, hanem 
szokás szerint a magyarok ellen irá-
nyultak, de a drukkerek a vendégek-
kel szemben is tiszteletlenek voltak, 
amikor a korábbi spanyol szövetségi 
kapitány, Luis Enrique múlt héten el-
hunyt lánya emléke előtti tisztelgést 
megzavarták. Pirotechnikai eszközö-
ket használtak és skandálni kezdtek 
az egyperces néma főhajtás alatt. A 
lelátókon ülő többi néző füttykon-
certje a tiszteletlen ultráknak szólt, 
ám ez nem változtat a tényen, hogy 
az újabb botrány miatt „bezárásra” 
ítélhetik a stadiont.

Románia lapzártánk után Máltát 
fogadta az F csoport hatodik forduló-
jában. Addig Spanyolország (15 pont), 
Svédország (10), Norvégia (8), Romá-
nia (7), Málta (3) és Feröer-szigetek 
(0) volt a sorrend a hatosban, mivel 
a svédek 4-0-ra nyertek csütörtökön 
a feröeriek vendégeként, a norvégok 
pedig 2-0-ra verték otthon Máltát.

Hollandia maradt
a németek „mumusa”
Az ötödik forduló rangadóján Hollan-
dia 4-2-re legyőzte idegenben Német-
országot a G csoportban, a sorrend 
Észak-Írország (4 mérkőzés/12 pont), 
Németország (4/9), Hollandia (3/6), 
Fehéroroszország (5/3) és Észtország 
(0). Kisebb meglepetést jelentett még 
az is, hogy a G csoportban listavezető 
Lengyelország 2-0-ra kikapott Szlové-
nia vendégeként, a többi eredmény 
viszont a papírformát hozta: hogy a J 
csoportban Olaszország, a D-ben Íror-
szág, az I-ben Belgium, a H-ban Fran-
ciaország, a B-ben Ukrajna, az A-ban 
pedig Anglia álljon az összetett élén a 
lapzártánk után elkezdődött hatodik 
forduló előtt.
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