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89/552 EGK (TVWF) irányelv
„Nem tudják, de teszik”
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Technikai jellegű fogalom 

- átvitel/terjesztés formái (vezetékes, vezetéknélküli)
- kódoltság
- tartalom: televíziós műsorok átvitele

Nincs meghatározva a tartalomszolgáltatási tevékenység!

- Mi a műsor? Ki a szolgáltató és mit csinál?

A televíziós műsorszolgáltatás fogalma > technikai



97/36/EK irányelv
„Tudják és teszik”
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Előzmény = joghatóság elkerülése

- MSZ tevékenység virtuális szétbontása: székhely és tényleges
Jogalkotási válasz = szerkesztés fogalma (EuB - C-222/94)
- műsortartalommal (műsorokkal, műsorszerkezettel) kapcsolatos 

döntés meghozatala (szerkesztés fogalma)
- MSZó meghatározása: aki szerkesztői felelősséget vállal a televíziós 

műsorrend összeállításáért […] , és aki ezeket közvetíti, vagy 
harmadik felek bevonásával közvetítteti

= egyéni igényen alapuló szolgáltatások kizárása

A televíziós műsorszolgáltatás fogalma > tartalmi



2007/65/EK irányelv 
„Szerkesztek tehát vagyok”
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Előzmények = tartalomszabályozási elvek 

Szolgáltatás természete a döntő (Oreja jelentés – 1998)
- magán és nyilvános kommunikációnak elkülönítése
Ø Nyilvános: ha a szolgáltatás a nyilvánosság számára nyújt 

információkat
Horizontális és differenciált szabályozás (KZK lezárása – 1999)
Társadalomra gyakorolt hatás (Szabályozás jövőjéről – 2003)

Audiovizuális médiaszolgáltatás > konvergens fogalom



HTE MediaNet 2019 konferencia 8

Audiovizuális médiaszolgáltatás = lineáris és lekérhető (VoD)
VoD = információs társadalmi szolgáltatás

- szerkesztés fogalmának kibővítése: műsorkínálat összeállítása 
(Mediakabel C-89/04. sz. > NVOD)

- televíziós msz-hoz hasonló szolgáltatások 
Ø kínálatot alkotó műsorszámok összehasonlíthatósága
Ø egy piacon lévő egymással összehasonlítható szolgáltatások
Félreértelmezés: ugyanazon műfajok (Ofcom), ugyanaz a tatalom csak 
lekérhető formában (Spunar Főtanácsnok - C-347/14. sz., )

Audiovizuális médiaszolgáltatás > konvergens fogalom



2018/1808/EU irányelv
„Nem szerkesztek, de rendszerezek tehát 
vagyok?”
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VSP = információs társadalmi szolgáltatás
= tárhely szolgáltatás? (UGC)
= szerkesztés?
Az eljuttatott tartalmakért a platform szolgáltatója (VSP)
- nem tartozik szerkesztői felelősséggel, 
- ua. rendszerezi például automatikus eszközökkel vagy 

algoritmusokkal, különösen megjelenítés, címkézés és sorba 
rendezés révén.

Videómegosztóplatform-szolgáltatás (VSP)



Készítette: Nyakas Levente

Köszönöm a figyelmet!


