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Új közvetítő szereplők 
a tartalomterjesztésben 

A változás nem csak lehetőség 
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Milyen feltételekkel lehet a harmadik személyek 
által online elérhetővé tett tartalmakat 
összegyűjteni és saját honlapon közzétenni?  

Első kérdéskör: ingyenes tartalmak aggregálása 
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A lineáris TV-t csomagban értékesítő OTT 
szolgáltatóra vonatkozik-e a Must-Carry / 
Must-Offer szabály? 

Második kérdéskör: Lineáris TV csomagok à la 
OTT  
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Első kérdéskör: ingyenes tartalmak aggregálása 

WIZZGO ügy 
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Első kérdéskör: ingyenes tartalmak aggregálása 

CAPTVTY ügy 
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1.  Az ingyenes, korlátozás nélkül 
hozzáférhető tartalmak átvétele nem 
minősül „nyilvánossághoz való 
közvetítésnek”. 

2.  Amennyiben az eredeti tartalomhoz való 
hozzáférés korlátozott, akkor csak 
engedéllyel.  

3.  Nincs jelentősége, hogy az átvett videó 
beágyazott, vagy csak linket mutat. 

4.  Fontos, hogy ne készüljön másolat a 
tartalomról, mert az már jogsértő, ha 
gazdasági haszonszerzéssel nyújtják. 

Retriver Sverige ügy  
(C-466/12) 

Következetések 
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A lineáris TV-t csomagban értékesítő OTT 
szolgáltatóra vonatkozik-e a Must-Carry / 
Must-Offer szabály? 

Második kérdéskör: Lineáris TV csomagok à la 
OTT  
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Tartalomelő
állítás 

Médiazolgál
tatás 

Tartalomcso
magolás 

Jelátvitel 

OTT szolgáltatató 
szolgáltatása 

Műsorterjesztési 
tevékenység az Eht. 

alapján 

 Központi kérdés: műsorterjesztők?  
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2013: CSA szerint nem vonatkozik rá a must-carry, mert 
nem minősül műsorterjesztőnek  
 
2014: Bíróság szerint a Must-Carry jogosultság sem menti 
fel az OTT szolgáltatót, amiért engedély nélkül vette fel a 
kínálatba a köztelevíziót.  
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2015 április – CSA állásfoglalás 
 

PlayTV azáltal, hogy előfizetői vannak, 
műsorterjesztőnek minősül. 
 
France Télévisions nem hivatkozhat arra, hogy nincs 
jogosultsága online terjesztésre, tv-t be kell tartani! 
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Multichannel Video Programming Distributor 
(MPVD) 



13 

„A key component of  rules that spur competition is assuring the 
FCC’s rules are technology-neutral.   That’s why the definition of  an 
MVPD should turn on the services that a provider offers, not on 
how those services reach viewers.  Twenty-first century consumers 
shouldn’t be shackled to rules that only recognize 20th century 
technology.” – Tom WHEELER (2014.10.28.) 
 

Első kérdéskör: Lineáris TV csomagok à la OTT  
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Ø A műsorterjesztő fogalmának kiterjesztése az OTT 
szolgáltatókra is?  

Ø Az uniós jog következetlensége 

    “A tagállamok meghatározott rádióműsor- és televízióműsor-terjesztő 
szolgáltatások továbbítására vonatkozó, ésszerű továbbítási 
kötelezettségeket írhatnak elő (...) elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató vállalkozások számára, (...)” – Egyetemes szolgáltatási irányelv 
31. cikk 

 
Ø Az uniós jog módosítása: must-carry szabályok helye inkább a 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben lenne.  

Mi lehet a megoldás itthon ?  
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Köszönöm a figyelmet! 
 

bartoki.gonczy.balazs@nmhh.hu 


