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nincs olYAn, hogY kicsit… 

Digitális forradalom  
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•Gazdasági 
áttörés 

•Széles körű 
elterjedés 
lehetősége 

•Árletörése 

PC 

•Informatikai 
áttörés 
•Elektronikai 
áttörés 
•Kép- és 
hangminőség 

Digitális 
technoló-

gia 

•Többféle 
eszközön való 
tárolhatóság 
•Alkalmazások 
megjelenése - 
az okosság 
fokmérője 

 

Multimé-
dia 

- Tartalom, 
élmény 

megosztása 
(1995 – 

Classmates-
com, USA) 

- Gyors 
elterjedés 

Közösségi 
oldalak 

Ismertség, naprakészség 

Szerzői 
jog, idézet 
fontossága 

Információ-
áramlás 

felgyorsulá-
sa 

Gondola-  
tok , új 

irányzatok 
elterjedése 
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multiscreen, tv everYwhere, ott: bárhonnAn, 
bármikor, bármit 
 

-A tartalompiac útkeresésben van 

- A 20. századi technológiai forradalom után  már 
nem az a kérdés, hogy min, hanem, hogy mit 
„fogyasszunk” 

-A tartalom drága; szerzői és szomszédos jogok 
kapcsolódnak hozzá, ami csak még drágábbá 
teszi 

-Ám, van akit ez nem zavar: kalózkodás 

 

Minden út Rómába vezet: a cél mindenhol a 
bevételnövelés és/vagy piaci pozíció megtartása 



egYmásnAk feszülő érdekek 

Jogdíj 

Műsordíj Előfizetői díj Jogdíj 

Fix díj 

Stagnál vagy csökken  Stagnál  Stagnál vagy nő  

Stúdiók 
Producerek 

Sztárok 

Artisjus 

Előfizető Műsorterjesztő Műsorszolgáltató Jogtulajdonos 

Érdekek 

Nagy csatornaszám Optimális hálózati 
kihasználtság 

Penetrációnövelés Fix bevétel a fix költségek 
fedezésére 

Széles tematikus választék Bevétel termelési képesség Reklámhely értékének 
növelése, eladása 

Alacsony előfizetési díj Előfizetőszám-növekedés Magas tartalomdíj 

Árbevétel-növekedés Nagy előfizetőszám 



éljen Az ÚjrAhAsznosítás és Az AblAkrendszer! 

NCIS 
AXN, tv2 

CSI: New York-i 
helyszínelők 
AXN, COOL, Viasat3 

CSI Miami 
helyszínelők: 
COOL, sorozat+ 

CSI: A helyszínelők 
RTL Klub, Viasat3 

NCIS Los Angeles 
tv2 

Dr. Csont 
RTL Klub, COOL 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://bgavideo.files.wordpress.com/2009/02/ncis.jpg&imgrefurl=http://bgavideo.wordpress.com/2009/02/17/top-five-current-tv-shows/&usg=__mLg4Tj-2Du7fkwDQSO1gBBpKYSA=&h=1024&w=1280&sz=202&hl=hu&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=tPi11wsQY6tolM:&tbnh=120&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DNCIS%26um%3D1%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1


…és A változás 

Eredet A klasszikus út Az új fajok 

A tartalom elérhetővé 
tételéhez nem feltétlenül 

szükséges sem TV-
csatorna 

Előfizető Műsorkészítő 
Műsorszol-

gáltató 
Műsorter-

jesztő 

OTT szolgáltatók 

Online tartalmak 

Smart TV 

Mobile platform 
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kihívások: jogok és bevételek 

Tartalmi jogok korlátlan 
tulajdonosai  

Műsorszolgáltató (a 
jogtulajdonostól megvásárolt 

jogokra adhatnak) 

OTT-
szolgáltatók 

Előfize-
tő 

Jogtulajdonos 

Jogkereskedők 
(stúdiók/műsorszolgáltatók) 

Hozzáférési jogot biztosító 
(platformüzemeltető, terjesztő) 

Eszközgyártók 

Műsorterjesztő  

Digitális jogokat értékesítő platform operátorok 

Non-lineáris 

Online  



köszönöm! 


