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A médiaszolgáltatások uniós és hazai szabályozásának
lényegi elemei – az uniós jogszabályok

• A médiaszabályozás terén közösségi jogforrás az 1989-ben hatályba lépett
„audiovizuális médiaszolgáltatásokról” szóló, ún. AVMSZ irányelv (2010/13/EU)

Lényegi újdonsága, hogy a hagyományos televíziós műsorszolgáltatatás (lineáris
médiaszolgáltatás) mellett a közösségi szabályozás tárgykörébe vonja az ún.
lekérhető szolgáltatásokat.

• A lekérhető médiaszolgáltatásokkal összefüggő közösségi szabályok az AVMSZ
irányelv mellett az „elektronikus kereskedelemről” szóló irányelvben
(2000/31/EK) találhatók. Ezen irányelv központi fogalma az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás, amely fogalmi elemeinek a lekérhető
szolgáltatások megfeleltethetők.
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A médiaszolgáltatások uniós és hazai szabályozásának  lényegi 
elemei – a hazai jogszabályok

• A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi
CIV. törvény (Smtv. )

• A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXV.
törvény (Mttv.)

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Ekertv.)
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Az AVMSZ irányelv, az elektronikus kereskedelmi irányelv, illetve a szolgáltatási
irányelv előírásai teljes mértékben beépítésre kerültek a hazai joganyagba.



Fogalmak – lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások
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Lényegi eltérés a két médiaszolgáltatás-típus között: a műsorszámok
megtekintésének, meghallgatásának időpontja – a lineáris szolgáltatás egyidejű,
míg a lekérhető a felhasználó egyéni kérésére történő megtekintést, meghallgatást
tesz lehetővé.

Az Mttv. és az Smtv. az alábbiak szerint határozza meg a lineáris és a lekérhető
médiaszolgáltatások fogalmát.

1. Lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend
alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő
médiaszolgáltatás.

2. Lekérhető médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató
által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa
kiválasztott időpontban tekintheti, illetve hallgathatja meg a műsorszámokat.



Fogalmak – információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
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Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások:

• Elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott

szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

• A lekérhető médiaszolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások közös fogalmi eleme az egyéni lekérhetőség.

• Azok a – például interneten elérhető – lekérhető audiovizuális tartalmak, amelyek nem

tartoznak a lekérhető médiaszolgáltatás körébe, információs társadalommal összefüggő

szolgáltatásnak minősülhetnek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat az Ekertv. definiálja.



A hatékony műszaki megoldásra és az ajánlásra vonatkozó
szabályok

Jogszabályi felhatalmazás: Mttv. 10. § (6) bekezdése és 11. § (2) bekezdése

• A lineáris médiaszolgáltatás nyújtója a IV-V. kategóriás (16, 18 éves korhatár)
műsorokat hatékony műszaki megoldás alkalmazása vagy titkosítás esetén az
irányadó időkereten kívül is közzéteheti. A VI. kategóriás műsorok lineáris
médiaszolgáltatásban csak titkosítás vagy hatékony műszaki megoldás
alkalmazása esetén tehetők közzé.

• A lekérhető médiaszolgáltatás nyújtójának az V-VI. kategóriás műsorokra
vonatkozóan kell hatékony műszaki megoldást alkalmaznia a kiskorúak védelme
érdekében. A II-IV. kategória (6, 12, 16 éves korhatár) tekintetében lekérhető
szolgáltatásra nincs törvényi kötelezettség a hatékony műszaki megoldás
alkalmazására.
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Az ajánlás, mint normatív aktus jogi természete

Az ajánlás célja:

A lineáris és lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók
orientálása a kiskorúakra káros médiatartalmak elérhetőségének korlátozása
érdekében alkalmazott hatékony műszaki megoldásokról.

Jogi kötőereje:

Jogi kötőerővel nem rendelkezik, azonban tekintettel az Mttv.-ben található,

a Médiatanácsra vonatkozó felhatalmazásra, az ajánlásban foglaltak egyedi

hatósági ügyekben, döntésekben hivatkozhatók, alkalmazhatók.
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