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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az e-sportról és a videójátékokról
(2022/2027(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. és 165. cikkére, 
amelyek meghatározzák az Unió hatásköreit és fellépéseit a sport területén,

– tekintettel a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/818 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1, és különösen annak média ágára,

– tekintettel az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási és képzési, ifjúsági és sportprogram 
létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. 
május 20-i (EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, és különösen annak 
a sportról szóló fejezetére,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 
2010/13/EU irányelvnek (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó 
piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 
2018/1808 európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló, 2020. december 15-i bizottsági javaslatra (COM(2020)0825),

– tekintettel a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról 
(digitális piacokról szóló jogszabály) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló, 2020. december 15-i bizottsági javaslatra (COM(2020)0842),

– tekintettel „Az európai média a digitális évtizedben: a helyreállítást és átalakulást 
támogató cselekvési terv” című, 2020. december 3-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0784),

– tekintettel az Európa kulturális helyreállításáról szóló, 2020. szeptember 17-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a digitális oktatási politika kialakításáról szóló 2021. március 25-i 
állásfoglalására5,

                                               
1 HL L 189., 2021.5.28., 34. o.
2 HL L 189., 2021.5.28., 1. o.
3 HL L 303., 2018.11.28., 69. o.
4 HL C 385., 2021.9.22., 152. o.
5 HL C 494., 2021.12.8., 2. o.
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– tekintettel „Az európai média a digitális évtizedben: a helyreállítást és átalakulást 
támogató cselekvési terv” című, 2021. október 20-i állásfoglalására6,

– tekintettel az „Uniós sportpolitika: értékelés és lehetséges további lépések” című, 2020. 
november 23-i állásfoglalására7, különösen az uniós intézményekhez intézett azon 
kérésére, hogy indítsanak vitát az e-sport jövőjéről és lehetőségeiről, gyűjtsenek 
adatokat ezen ágazat elemzéséhez, és terjesszenek elő tanulmányt társadalmi és 
gazdasági hatásairól,

– tekintettel a fogyasztók – különösen a fiatalok – egyes videó- és számítógépes játékok 
korcsoport szerinti címkézése révén történő védelméről szóló, 2002. március 1-jei 
tanácsi állásfoglalásra8,

– tekintettel a kulturális és kreatív ágazatok ökoszisztémájára vonatkozó európai stratégia 
kidolgozásáról szóló, 2022. április 4-i tanácsi következtetésekre9,

– tekintettel az „E-sportok” című [2022 áprilisában közzéteendő] tanulmányára10,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A9-0000/2022),

A. mivel a videójáték-ökoszisztéma az egész világon vezető kulturális és kreatív ágazattá 
vált, amelynek becsült európai piaci részesedése 2020-ban 23,3 milliárd euró volt11, és 
amely jelentős további növekedési potenciállal rendelkezik; mivel ez az egyetlen olyan 
kulturális és kreatív ágazat, amely a Covid19-válság során forgalomnövekedést
regisztrált12;

B. mivel a videójáték-ágazat 2019-ben mintegy 87 000 embert foglalkoztatott Európában13, 
akiknek a becslések szerint csak 20%-a nő14;

C. mivel az európaiak fele saját bevallása szerint játszik videójátékokat, a játékosok 
csaknem fele nő, és átlagos életkoruk Európában 31,3 év15;

D. mivel a videójáték-ágazat innováción és kreativitáson alapuló teljes értéklánccal 
rendelkezik, amely a készségek és a know-how széles skáláját egyesíti; mivel a 
videójáték elsősorban szellemi tulajdonnal érintett alkotás, amelyen az értéklánc alapul;

                                               
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0428.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0463.
8 HL C 65., 2002.3.14., 2. o.
9 HL C 160., 2022.4.13., 13. o.
10 Scholz, T. M. és Nothelfer, N. (2022), Kutatás a CULT bizottság számára – E-sportok, Európai Parlament, 
Strukturális és Kohéziós Politikák Tematikus Főosztálya, Brüsszel.
11 ISFE, Europe’s Video Games Industry, ISFE-EGDF Key Facts (Az európai videójáték-ágazat. Főbb adatok), 
2021.
12 EY, Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis (Európa 
újjáépítése: A kulturális és kreatív gazdaság a Covid19-válság előtt és után), 2021. január
13 ISFE, Europe’s Video Games Industry, ISFE-EGDF Key Facts (Az európai videójáték-ágazat. Főbb adatok), 
2021.
14 Ugyanott.
15 Ugyanott.
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E. mivel az európai videójáték-ágazat főként kis- és középvállalkozásokból (kkv-k) áll;

F. mivel a versenyzésre alkalmas videójátékok – más néven e-sport – nemcsak a 
videójáték-ágazat részének tekinthetők, hanem a kulturális, média- és sportágazat 
részének is, és egyértelmű digitális és versenyhez kapcsolódó elemekkel rendelkeznek;

G. mivel a videójáték- és az e-sport-ökoszisztémát erősen befolyásolja az innováció, és 
azokat folyamatosan meg kell újítani;

H. mivel ezen ökoszisztémák harmonizált adatok, meghatározások és jogi keretek híján 
még nem tudják teljes mértékben kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket;

I. mivel a videójáték-ökoszisztéma a magánszektor része, de élvezi a nemzeti és uniós 
szintű intézkedések és ösztönzők előnyeit;

J. mivel a videójátékok és az e-sport olyan fejlett technológiákat használnak, mint a 
mesterséges intelligencia és a virtuális valóság, és ösztönözték alternatív virtuális terek, 
például metaverzumok létrehozását;

K. mivel a videójátékok és az e-sportok nagy lehetőségeket rejtenek magukban az uniós 
oktatási politikák és az egész életen át tartó tanulás terén; mivel a videójátékok 
osztálytermi használata gyakran arra ösztönzi a diákokat, hogy a természettudományok, 
a technológia, a mérnöki tudományok, a művészetek és a matematika (STEAM) 
területén válasszanak pályát, és az e-sport hozzájárulhat számos, a digitális 
társadalomban elengedhetetlen készség fejlesztéséhez;

L. mivel az e-sport uniós és nemzeti szinten még mindig fiatal ágazat;

M. mivel az e-sportok abban különböznek a hagyományos sportoktól, hogy definíciójukból 
eredően digitálisak; mivel az e-sportrendezvényekre alapvetően magánszervezésű 
rendezvények keretében kerül sor, ugyanakkor a szellemi tulajdonhoz fűződő és 
versenyjogok a játék kiadóját illetik meg;

N. mivel az e-sport olyan tömegszórakoztató tevékenység, amelyre egyszerre jellemző, 
hogy egyéni játékosbázisa jelentős, de a professzionális csapatok száma csekély;

O. mivel a videójátékok és az e-sport ágazata mindenekelőtt egy nagymértékben 
nemzetközi, az áruk és szolgáltatások mozgása elé kevés akadályt gördítő piacra épül;

Videójátékok és e-sportok: kihívások, lehetőségek és európai stratégia

1. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy hivatalosan ismerjék el a videójáték-
ökoszisztéma mint jelentős, nagy növekedési potenciállal rendelkező kulturális és 
kreatív ágazat értékét; hosszú távú videójáték-stratégia kidolgozására szólít fel, amely 
figyelembe veszi az e-sportokat is;

2. úgy véli, hogy egy valóban integrált európai videójáték-ágazat létrehozása az európai 
szereplők részvételével zajló koprodukciók számának növelését igényli; üdvözli, hogy a 
Kreatív Európa program finanszírozza az európai videójáték-ágazatot; sajnálatát fejezi 
ki azonban az eddig lekötött finanszírozás alacsony összege miatt;
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3. felhívja a Bizottságot, hogy térképezze fel és határozza meg az európai videójáték-
ágazatot, és mozdítsa elő az európai videójáték-címke létrehozását az Európában 
létrehozott videójátékok fellelhetőségének javítása és terjesztésének ösztönzése 
érdekében;

4. felhívja a Bizottságot, hogy hozza létre a Videójátékok Európai Megfigyelőközpontját, 
amely harmonizált adatokkal, értékelésekkel és konkrét ajánlásokkal látja el a 
döntéshozókat és az érdekelt feleket az ágazat fejlesztése érdekében;

5. üdvözli a kulturális és kreatív ipari ökoszisztémára vonatkozó európai stratégiáról szóló 
tanácsi álláspontot, különös tekintettel stratégiai kulturális értékeink meghatározására, 
védelmére és előmozdítására; kijelenti, hogy kész előrelépni ebben a kérdésben, különös 
tekintettel az európai videójáték-stúdiókra és katalógusokra;

6. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel a videójáték-ágazat és innovációs stratégiája közötti 
szinergiákat, különösen a metaverzum kutatásával összefüggésben, anélkül, hogy szem 
elől tévesztené az e-sport jelenségét;

7. kiemeli, hogy széles közönségük és digitális komponensük miatt a videójátékok és az e-
sportok jelentős társadalmi és kulturális potenciállal rendelkeznek a bármilyen életkorú, 
nemű és hátterű európaiak, köztük az idősek és a fogyatékossággal élő személyek 
összekapcsolására;

8. hangsúlyozza, hogy a videójátékok és az e-sportok immerzív élmények révén 
népszerűsíthetik az európai történelmet, identitást, örökséget, értékeket és 
sokszínűséget;

9. felhívja a Bizottságot, hogy finanszírozza egy Európai Videójáték-akadémia 
létrehozását, melynek küldetése az európai értékeket bemutató videójátékok 
népszerűsítése lenne;

10. hangsúlyozza, hogy a videójátékok hamarosan megőrzendő és népszerűsítendő 
örökséggé válhatnak; javasolja, hogy nyújtsanak támogatást a kulturális szempontból 
legjelentősebb európai videójátékok megőrzését célzó archívum létrehozásához;

11. kitart amellett, hogy a videójátékok értékes oktatási eszközök lehetnek a tanulók 
tantervbe való aktív bevonásához; úgy véli, hogy a videójátékok iskolai bevezetésével 
párhuzamosan a tanároknak képzést kell nyújtani arról, hogy miként tudják a tanítás 
során a legjobban használni a videójátékokat;

12. emlékeztet a videójáték-szakmáknak szentelt európai képzések fontosságára; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Európában a videójátékokra összpontosító, 
vezető oktatási programokat dolgozzanak ki, valamint hogy proaktív politikát 
folytassanak az ágazatban a nemek közötti egyenlőség és az inkluzivitás előmozdítása 
érdekében;

13. üdvözli a Pan European Game Information (PEGI) által 2003 óta végzett munkát, 
amelynek célja a videójátékosok és a szülők tájékoztatása a videójátékok tartalmáról, 
valamint a kiskorúak védelme a potenciálisan nem megfelelő tartalmakkal szemben; 
emlékeztet arra, hogy a szülők kulcsfontosságú szerepet játszanak annak biztosításában, 
hogy a gyermekek biztonságosan játsszanak videójátékokat;
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E-sportok: fair videójáték-versenyek európai keretek között

14. úgy véli, hogy az e-sport és a hagyományos sportágak különböző ágazatok, különös 
tekintettel arra, hogy a versenyekhez vagy e-sportokhoz használt videójátékok 
magánvállalkozások tulajdonát képezik, és digitális környezetben játszák őket; úgy véli 
azonban, hogy kiegészíthetik egymást, és előmozdathatnak hasonló értékeket és 
készségeket, például a tisztességes játékot, a csapatmunkát, a rasszizmus elleni 
küzdelmet és a nemek közötti egyenlőséget;

15. úgy véli, hogy az e-sporttal kapcsolatos kihívásokat – annak határok nélküli jellege 
miatt – az Európai Unió szintjén lehet megfelelően kezelni; ösztönzi az e-sportban 
érdekelt szereplők európai feltérképezését helyi, regionális és nemzeti szinten, mivel ez 
lehetővé tenné az európaiak számára, hogy kapcsolatba lépjenek a hozzájuk közeli ilyen 
körökkel, megkönnyítené a versenyek szervezését, és ösztönözné az amatőr e-sportot;

16. felhívja a Bizottságot, hogy a kiadókkal, klubokkal és bajnokságok szervezőivel 
partnerségben dolgozzon ki chartát az e-sportversenyeken az európai értékek 
előmozdítására;

17. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a hivatásos e-sportolók foglalkoztatási státuszára 
vonatkozó harmonizált jogszabályi keretek létrehozásának lehetőségét;

18. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fontolják meg a schengeni sportvízumhoz 
hasonló vízum létrehozását a hivatásos e-sportolók számára;

19. figyelmeztet arra, hogy a videójátékok intenzív gyakorlása függőséghez és mérgező 
magatartásformák kialakulásához vezethet, különösen azon játékosok körében, akik 
megélhetési szintű készségek elsajátítását tűzik ki célul; úgy véli, hogy az EU-nak 
felelős megközelítést kell alkalmaznia a videójátékokkal és az e-sportokkal 
kapcsolatban azáltal, hogy azokat az egészséges életmód – többek között a testmozgás –
részeként népszerűsíti;

°

° °

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A videójátékok mind gazdasági, mind kulturális szempontból fontos ökoszisztémát jelentenek 
az Európai Unió számára.

Egy 23,3 milliárd euró értékű kulturális és kreatív iparágról van szó, amely erőteljes 
strukturális növekedésen ment keresztül, és az Európai Unió által támogatottt digitális átállás 
révén további lehetőségeket rejt magában. Bár a piac rendkívül nemzetközi, és a videójátékok 
gyártói globális közönséget keresnek, Európa a világ egyik vezető piacává vált a videójátékok 
terén, és kulcsfontosságú szereplővé vált fejlesztésük valamennyi szakaszában, az írástól a 
forgalmazásig. Az Európai Unióban több mint 80 000 ember dolgozik az ágazatban, az itt 
található mintegy 5000, változatos méretű fejlesztő stúdióban, amelyek közül néhány 
világviszonylatban is jelentős, mint például az Ubisoft, a CD Projekt és a Paradox.

Az előadó szerint a videójátékok egyrészt egy olyan iparág, amelynek versenyképességét az 
EU elő tudja mozdítani, másrészt az európai identitás és értékek előmozdításának egyik 
lehetséges területe, különösen az ifjúság európai évében (a 6–24 évesek több mint kétharmada 
saját bevallása szerint játszik videójátékokat).

Kiemelkedő gazdasági, kreatív és technológiai iparág

A videójáték-ágazat szerkezetéből adódóan a játékok létrehozásában számos szereplő vesz 
részt: alkotóművészek, fejlesztők, programozók, játéktervezők, tesztelők, kiadók, 
kommunikációs és lokalizációs szakemberek, forgalmazók stb. Az elmosódott nómenklatúrák 
(a karrierek és készségek sokfélesége, a tagállamonként eltérő státuszok stb.) miatt még az 
iparág számára is néha nehéz meghatározni a saját összetételét és potenciálját. Az előadó ezért 
azt javasolja, hogy az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet mintájára létre kellene hozni 
egy Európai Videójáték-megfigyelő Intézetet, és azon keresztül több adatot gyűjteni az ágazat 
működéséről és főbb tendenciáiról.

Az EU a Kreatív Európa programon keresztül támogatja ugyan a videójátékok létrehozását, de 
az előirányzott kis összeg (például 2022-ben 6 millió EUR) és a szigorú támogathatósági 
kritériumok nem jelentenek valódi támogatási tervet a koprodukciók és az európai 
videójátékok létrehozása számára. Ezenkívül az értéklánc szervesen arra épül, hogy a 
fejlesztett játék szellemi tulajdon tárgyát képezi. Harmadszor, mivel az ágazat az innovációra 
épül, a játékok gyorsan elavulttá válhatnak, és a stúdióknak alkalmazkodniuk kell a legújabb 
technológiai szabványokhoz vagy az eszközök 5–10 évente megjelenő legújabb 
generációjához. Ezért a videójáték-ágazat finanszírozás és beruházás iránti igénye folyamatos, 
és ehhez az EU-nak hozzá kell járulnia.

Végezetül az európai játékipar versenyképessége szempontjából létfontosságú a videójáték-
szakmákhoz vezető, gyakran a digitális átálláshoz kapcsolódó minőségi oktatási programok 
számának növelése. E programok és az ezekben diplomát szerzők létezése így fontos 
erőforrást jelent Európa digitális dinamizmusához, például a metaverzumok kutatásával 
összefüggésben, amelyek létrehozása terén a videójátékok úttörő szerepet játszanak. Az 
oktatás arra is a legmegfelelőbb terep, hogy kezeljük a nemek közötti egyenlőség kérdését az 
ágazatban, mivel bár a videójáték-iparban dolgozó nők aránya folyamatosan nő, arányuk 
Európában csupán mintegy 20%.
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Végtelen kulturális és társadalmi potenciál

Ugyanakkor a videójátékok ma olyan kulturális és technológiai közeget képviselnek, amelyet 
nem lehet figyelmen kívül hagyni, és amely a videójáték-ipar ötven évvel ezelőtti megjelenése 
óta meghatározó szerepet tölt be a társadalomban. Mára valódi összművészeti jelenséggé 
váltak, amely más területek – például a mozi, a grafikus művészet, a zene és a színház –
technikáit ötvözi, és folyamatosan fejlődő technológiákat állít a játékélmény szolgálatába. 
Ami néhány bennfentes marginális foglalatosságaként kezdődött, néhány évtized alatt 
okostelefonokon, személyi számítógépeken és konzolokon megjelenő, a 6–64 éves európaiak 
felét szórakoztató, általánosan elterjedt médiummá vált.

Ezért igen erős kapcsolatközvetítőnek tekinthető, amely nem ismer földrajzi határokat, és 
lehetővé teszi az európaiak számára, hogy közvetlen kapcsolatot tartsanak fenn mindenféle 
életkorú és hátterű emberrel, ösztönözve a cseréket és a felfedezést. A videójátékok tehát egy 
olyan terület, amelybe az EU beruházhat a Szerződésekben foglalt értékek előmozdítása 
érdekében, kiemelve a demokráciát, a sokszínűséget, a megkülönböztetésmentességet, a 
toleranciát és a nemek közötti egyenlőséget. Ezenkívül ez a közeg narratív ereje folytán olyan 
teret kínál, ahol az Európai Unió bemutathatja gazdag történelmét és örökségét, például az 
európai történelemből ismert műemlékek vagy helyszínek 3D-s újjáépítése révén.

E tekintetben az előadó úgy véli, hogy a videójátékok hasznos oktatási eszközök, amelyek 
lehetővé teszik a tanulók számára, hogy interaktívabb módon foglalkozzanak bizonyos 
jelenségekkel, a tanár iránymutatása és támogatása mellett. A videójátékok iskolai bevezetése 
arra is ösztönözheti a diákokat, hogy az ágazathoz kapcsolódó pályát válasszanak: például 
azok a lányok, akik azt állítják, hogy videójátékokat játszanak, háromszor nagyobb 
valószínűséggel választanak a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok, a 
művészetek és a matematika (STEAM) területéhez kapcsolódó pályát, mint azok, akik nem 
játszanak.

E-sportok: egy gyorsan fejlődő terület

Ez a jelentés arra is törekszik, hogy alaposan megvizsgálja a versenycélú videójátékok 
gyakorlatát, más néven e-sportot (az „elektronikus sport” rövidítése).

Nehéz pontosan behatárolni az e-sportot, de e jelentés keretében az előadó az e-sport és 
hagyományos sportok gyakorlása közötti alapvető különbségekre összpontosít. Az e-sport 
megkülönböztető jegye az alapját képező digitális összetevő, de az is, hogy valamennyi e-
sport szellemi tulajdonon alapul, amely nem más, mint egy magánvállalkozó tulajdonát 
képező videójáték. Következésképpen a versenyszervezés nem függetleníthető attól, hogy ez 
szükségszerűen jövedelmező, ami nem áll fenn a hagyományos sport esetében, amelyet nem 
üzleti célú szövetségek irányítanak. Az e-sport ezért nem hasonlítható össze egy valódi 
hagyományos sporttal, és nem is szabályozható akként, és több terület átfedésében 
megragadható jelenség.

A sporthoz kapcsolódó értékek és készségek – például a fair play és a csapatmunka – azonban 
közvetíthetők az e-sport révén is, ha az európai értékeket és a tisztességes versenyt 
tiszteletben tartó szabályok vonatkoznak rájuk. Ezenkívül az e-sport közege részben tükrözi a 
hagyományos sportágakét: sok játékos lelkesen gyakorol, hogy kiemelkedjen, és reménykedik 
abban, hogy bekerül a hivatásos játékosok elitjébe, akiket klubok menedzselnek és 
foglalkoztatnak. Meg kell jegyezni, hogy a videójátékok határokon átnyúló jellege miatt az e-
sport valódi európai csapatokat hozott létre, ahol a különböző nemzetiségű európaiak együtt 
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versenyeznek, néha más földrajzi területekről származó csapatokkal szemben.

Az előadó ezért úgy véli, hogy tovább lehetne fejleszteni egy olyan európai politikát, amely 
az európai értékeket tiszteletben tartó e-sport előmozdítására irányul. Különösen ösztönözni 
kellene a klubok, kiadók és bajnokságok feltérképezését annak érdekében, hogy a 
csapatokhoz csatlakozni kívánó európaiak tudják, hol érjék el őket. A csapatok létrehozását, a 
tornák szervezését és megsokszorozását támogató környezet kialakítása Európában az egész 
ökoszisztéma javát szolgálná.

Kihívások

Végezetül emlékeztetni kell arra, hogy a videójátékok eredendő kockázatokkal járhatnak, 
különösen a fiatalok számára, függetlenül attól, hogy versenycéllal játsszák-e vagy sem. Az 
előadó ezért úgy véli, hogy a videójátékoknak olyan életmód részét kell képezniük, amelyben 
a testmozgásnak, a társadalmi érintkezésnek és az iskolai vagy munkahelyi tevékenységeknek 
is megvan a maguk helye. Ezért a szabályozónak azt is biztosítania kell, hogy az érzékeny 
tartalmú játékok ne kerüljenek felügyelet nélkül nem megfelelő közönség kezébe, vagy hogy 
a játékosok magatartása ne ássa alá az Európai Unió által elfogadott értékeket. Bár egyre több 
kockázat kapcsolódik nem is annyira a játékok tartalmához, mind inkább azok 
alkalmazásának körülményeihez, az előadó üdvözli az ágazat önszabályozó mechanizmusait, 
például a PEGI-rendszert, amely Európa-szerte – többek között a szülők kétharmada által –
elismert normává vált, és amely döntő szerepet játszik abban, hogy az emberek egészséges 
módon játsszanak videójátékokat.
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