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1. A platform-üzemeltet szerepe a plurális médiarendszer kialakításában
1.1. A médiarendszer magánjogi alapú kialakítása
A digitális médiarendszerben az állam „alkupozíciója” meggyengült. Az analóg
médiarendszerben, st annak is inkább a korai szakaszában azok a szolgáltatók, amelyek
kiválasztási eljárás eredményeként váltak jogosulttá msorszolgáltatás nyújtására, ezzel
egyúttal hozzáférési lehetséget is kaptak a szkösen rendelkezésre álló kapacitásokhoz.
Ennek fejében a szabályozó elvárhatta akár a törvényi minimumot meghaladó msortartalmi,
msorszerkezeti kötelezettségek vállalását. A sok-platformos és sokcsatornás modellben
viszont az egyes platformokhoz való hozzáférés garantálása már nem biztosíthat olyan piaci
pozíciót a szolgáltatás számára, mint az analóg médiarendszerben a földfelszíni
kapacitásokhoz való hozzáférés. A földfelszíni platform jelentségének csökkenése mellett a
közösségi hírközlési jog, illetve a msorterjesztést is érint távközlési liberalizáció is
jelentsen csökkenti a szabályozónak az a lehetségét, hogy jogi eszközökkel garantálja a
hozzáférést valamely msorterjesztési hálózathoz.
E folyamatokkal együtt jár az engedélyezés, mint a kapacitás-elosztás közjogi eszközének
háttérbe szorulása. A kapacitás-bség elvileg bárki számára lehetvé teszi, hogy saját
tartalomszolgáltatásával megjelenjen a nyilvánosság eltt. A plurális médiarendszer
kialakításához ilyen feltételek között nincs szükség a terjesztési kapacitások olyan elosztására,
ami az egyes msorszolgáltatások egyedi engedélyezésén, szabályozóhatósági kiválasztásán
alapul. A piacra lépés mindenki számára adott lehetsége azt a lehetséget is magában rejti,
hogy erre irányuló állami gondoskodás nélkül alakuljon ki a vélemények és értékek
sokszínségét megjelenít plurális médiarendszer. A szabályozás feladata elssorban az, hogy
biztosítsa a kapacitás-bségbl adódó piacra lépési lehetségek tényleges érvényesülését, a
piacra lépést korlátozó akadályok felszámolását.
Ezek legfontosabb következménye az, hogy a digitális médiarendszert végs soron
magánfelek közötti magánjogi megállapodások alakítják. Az adott – digitális földfelszíni,
kábeles, mholdas vagy egyéb – platform üzemeltetje maga rendelkezik a terjesztési
kapacitások elosztásáról, és ennek feltételeit a felek magánjogi jogviszony keretében
szabályozzák. A plurális médiarendszer kialakítására vonatkozó kötelezettségének az állam az
eddigi alapveten közjogi eszközök alkalmazása helyett e magánjogi viszonyok megfelel,
arányos befolyásolásával tehet eleget; a digitális médiarendszer szabályozása „a közjogi
szabályozás és a magánjogi szerzdés sajátos fúziója”.1 A médiaszabályozás magánjogi
jellegének ersödése szükségszeren a szabályozói mozgástér szkülésével, valamint a
szabályozási eszközök megújulásával jár. Az alapveten gazdasági kapcsolatok ágazati
szabályozására annyiban van szükség, amennyiben az adott kapcsolat alkotmányos
vonatkozásai a vállalkozás mködését kisebb mértékben korlátozó általános gazdasági jogi,
versenyjogi korlátok között nem érvényesülnek.
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1.2. A platform-üzemeltet, mint a véleményszabadság és a médiaszabadság alanya
A digitális médiarendszerben a médiaszabályozás súlypontja a msorszolgáltatókról egyre
inkább a média-értéklánc más szereplire helyezdik. Hoffmann-Riem a folyamat lényegét
abban látja, hogy míg a korábbi médiaszabályozás középpontjában a msorszolgáltató állt,
akinek a tevékenysége a teljes – a msorgyártástól a terjesztésig terjed – médiatevékenység
koordinációjára kiterjedt, addig a médiarendszer tagolódásával és új típusú szereplk
megjelenésével a msorszolgáltató koordinációs ereje csökken, és bizonyos koordinációs
funkciók más médiapiaci szereplkhöz, például a msorcsomagok összeállítóihoz vagy a
navigációs rendszerek üzemeltetihez került. Mivel ezeknek az új szereplknek a
tevékenysége alapveten befolyásolja a közönséghez eljutó tartalomkínálatot, és ezzel a
közvélemény és az egyéni vélemények alakítását, a plurális médiarendszer kialakítására
vonatkozó szabályozás alá kell vonni.2 A médiaszabályozásnak nem magához a
msorszolgáltatáshoz, hanem mindazokhoz a tevékenységekhez kell kapcsolódnia,
amelyeknél a médiarendszernek az alkotmányos mérce szerinti mködképességével
kapcsolatos kockázatok jelentkeznek, és amelyeknél a legkisebb szabályozói beavatkozással
valósíthatók meg a szabályozási célok.
Különösen fontos szerepli a digitális médiarendszernek a különböz msorterjesztési és
tartalomértékesítési platformok üzemelteti.3 „A sokcsatornás msorterjesztésben […] az a
szolgáltató, aki kialakítja az elfizetk által igénybe vehet szolgáltatáscsomagokat, kiépíti a
hálózatot, szerzdést köt a msorszolgáltatókkal, nem csupán egyszer jelátvitelt végez. Ezen
szolgáltatások összességében adják platform üzemeltetését.”4 Olyan „hibrid szolgáltatásról”5
van tehát szó, amely különböz célokat követ különböz szabályozási rendszerek által
kijelölt keretek között végezhet; a szabályozási célok, szemléletmódok és eszközök
sokfélesége a konfliktusok jelents kockázatát rejti.
A kapacitások elosztása a sokcsatornás msorterjesztési rendszerek esetében is „az alapjogok
szempontjából releváns döntés, mivel az a médiarendszer kialakítását szolgálja”.6 A
programcsomagokat összeállító platform-üzemeltetk médiaszabályozási jelentségét az adja,
hogy a kapacitásokhoz való hozzáférésére, illetve a hozzáférés feltételeire vonatkozó
döntéseikkel k alakítják a közönség számára elérhet tartalomkínálatot. A plurális
médiarendszer kialakulásának feltétele tehát az, hogy e hozzáférési döntések az egyes
álláspontok képviselit ne szorítsák ki az egyes platformokról. A digitális médiarendszer
szabályozásának arra a kockázatra kell választ adnia, illetve azzal a kockázattal arányos
eszközöket kell találnia, hogy a médiarendszer egészének pluralizmusa a tartalomszolgáltatók
kellen nagy száma és a tartalomkínálat sokszínsége ellenére is csorbulhat, ha a platform
kínálatának összeállítása egyoldalú, egyes véleményekre vagy tartalomtípusokra vonatkozóan
– a platformról való kirekesztéssel, illetve a hozzáférés árának, a szolgáltatás minségének és
egyéb feltételeinek meghatározásával – diszkriminatív. „A két érdek között, úgymint a
hálózathoz való hozzáférés nyitottsága, illetve a hálózat tulajdonosának a kapacitások
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értékesítésével kapcsolatos döntési szabadsága, mérlegelni kell, és egyensúlyt kell
teremteni.”7
A kapacitások elosztásának szabályozásában8 az egyik véglet a platform-üzemeltet döntési
szabadságának teljes kizárása, a másik pedig a döntési szabadság korlátozás nélküli
biztosítása. A német jogirodalomban egyönteten képviselt álláspont szerint a
kábelszolgáltatók, illetve általában a platform-üzemeltetk a tulajdonhoz való jog, a
vállalkozás szabadsága és az általános cselekvési szabadság alapján tarthatnak igényt a
kapacitások fölötti rendelkezésre.9 A véleményszabadság merev objektív jogi értelmezése
mellett a platform-üzemeltet szubjektív véleménynyilvánítási, programcsomag-szerkesztési
szabadsága – ahogyan a msorszolgáltató msorszolgáltatási szabadsága is – feloldódik a
médiarendszer kialakításának kötelezettségében. A véleményszabadság konstitutív
értelmezése alapján azonban a programcsomagok összeállítása a platform-üzemeltet
véleménynyilvánítási, szerkesztési szabadságának keretében történik.10 A msorterjeszt
ugyanis amellett, hogy – a lehet legnagyobb keresletet kielégít programcsomagok
összeállítására törekedve – vállalkozási és adott esetben, a hálózat tulajdonosaként tulajdonosi
szabadságával él, az egyes msorok továbbításával vagy a továbbítás megtagadásával
véleményt is nyilvánít(hat) az adott msorral kapcsolatban.
Ettl jelentsen eltér megközelítést mutat a digitális átállási törvény, ami szerint a
msorterjesztk az általuk a továbbított msorok között tartalmuk alapján nem, kizárólag
gazdasági és mszaki jellemzk szerint tehetnek különbséget [Dtv. 22. § (1)]. A rendelkezés
teljes egészében kizárja a msorterjeszt véleménynyilvánítási szabadságát. E korlátozást a
jogalkotó azzal indokolja, hogy a msorterjesztk „nem gyakorolhatnak szerkeszti
tevékenységet, és biztosítani kötelesek a vélemények sokszínségét a msorterjesztésben is”;
az indokolás azonban arra nem tér ki, hogy mi zárja ki a szerkeszti tevékenység gyakorlását,
és ez miért garanciája a vélemények sokszínségének. Alkotmányjogilag ez az álláspont nem
megalapozott. A msorterjesztés nem tekinthet „egyszer adatátvitelnek”11, ha a
msorterjeszt a lehetséges msorszolgáltatások közül maga választja ki azokat, amelyeket az
egyes csomagokban – vagy akár az adott msorszolgáltatást egyedileg értékesítve – eljuttat a
közönség részére. E tevékenység szerkesztési jellegét közvetve a Dtv. is elismeri akkor,
amikor a msorterjesztt – a közösségi médiajog keretei között – felelssé teszi a továbbított
tartalomért [Dtv. 21. § (2)]. A kapacitásokhoz való hozzáférést biztosító döntésével a
platform-üzemeltet akkor is véleményt nyilvánít, ha az egyes tartalmakat nem szervezi
különböz csomagokba, hanem a fogyasztók részére lehetvé teszi, hogy maguk válasszanak
a platformon elérhet tartalomszolgáltatások közül. A fogyasztók választási lehetsége ebben
az esetben is a platform-üzemeltet által kiválasztott tartalmakra terjed ki.
Minden ilyen kiválasztási, szerkesztési tevékenység egyúttal véleménynyilvánításnak is
tekinthet az egyes msorszolgáltatásokkal kapcsolatban, és véleménynyilvánításként e
tevékenység alkotmányos védelmet élvez. A msorterjeszt is hivatkozhat arra, hogy senki
7
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nem köteles olyan vélemények közlésében bármilyen módon közremködni, amelyekkel nem
ért egyet. Másrészrl az egyes msorszolgáltatók msorszolgáltatási szabadsága sem foglalja
magában azt a jogot, hogy valamely platform üzemeltetjét kötelezze a msorszolgáltatási
szabadság gyakorlásának bármilyen módon – jelen esetben msorterjesztési kapacitás
rendelkezésre bocsátásával – történ elsegítésére. A platform-üzemeltet „negatív
kommunikációs szabadságának”12 határait a msorterjesztés esetében az alkotmányos
médiaszabályozási célok, a véleményszabadságból ered intézményvédelmi
objektív
kötelezettségek jelölik ki.13
A médiaszabadság a tartalom elállításában a médium tulajdonosaként, szerkesztként,
újságíróként résztvevkön kívül kiterjed mindazokra, akiknek a tevékenysége – a német
alkotmánybíróság megfogalmazásában – „kielégít mérték tartalmi vonatkozásokkal”14
(ausreichender Inhaltsbezug) rendelkezik, azaz akiknek a tevékenysége kifejezetten a
msorszolgáltatás elmozdítására irányul.15 Idetartozik minden olyan, a msortartalom
elállítását közvetlenül nem érint, alapveten média-vonatkozású tevékenység, amelynek
ellátása a msorszolgáltatóval „szoros szervezeti kapcsolódásban” – kölcsönös
egymásrautaltságban – történik, a médiaszabadság megvalósulásához elengedhetetlen, és
amelynek szabályozása egyúttal korlátozza a véleményformálás lehetségét. A platformüzemeltet, mint a sokszínség érvényesülésének közvetlen befolyásolója ebbl következen
alanya a médiaszabadságnak, és részese a médiaszabadság véleményszabadságot szolgáló
funkciója megvalósításának.16 Ez természetesen nem kérdjelezi meg a platform-üzemeltet
és a msorszolgáltató által nyújtott tartalomszolgáltatások különbözségét, és nem következik
belle, hogy a két szolgáltatásra azonos szabályozási követelményeknek kell vonatkozniuk.
Az azonban következik a platform-üzemeltet ilyen funkciójából, hogy a szabályozásában
érvényesíteni kell a médiarendszer kialakításával kapcsolatos alkotmányos szempontokat.17
A kábelszolgáltatókkal kapcsolatban jut Schulz, Seufert és Holznagel arra a következtetésre,
hogy az a szolgáltató, amely akár csak részben maga dönt a továbbított msorcsomagok
összeállításáról, részt vesz a médiaszabadság kialakításában, és a tevékenységét korlátozó
szabályozás alkotmányossága nem a vállalkozás szabadsága alapján, hanem a médiarendszer
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kialakítására vonatkozó alkotmányos kötelezettség alapján ítélend meg.18 Ladeur szerint
„akkor is, ha a kábelszolgáltató maga saját msortartalmi érdeket nem követ, hanem ’csak’
nyereségre kíván szert tenni, e szándékát msor-vonatkozású szolgáltatással valósíthatja meg.
A kábelkapacitások szkössége esetén tartalmi választást hozhat és kell hoznia, ez pedig
elegend ahhoz, hogy tevékenységét a médiaszabadsághoz soroljuk.”19 St a tartalomsemleges szolgáltatások is a médiaszabadság körébe tartoznak, amennyiben „a
tömegkommunikációs közléshez speciális közelségben vannak”.20 A digitális terjesztési
technológiák a tartalom-semleges jeltovábbítás médiaszabályozási jelentségét ráadásul
növelik azzal, hogy a rendelkezésre bocsátott kapacitások mennyiségével – a sávszélességgel
– és más technikai jellemzivel – például a tömörítés módjával – befolyásolják a
tartalomszolgáltatás minségét. Ez alapján a programcsomag-összeállítás nélküli msorjeltovábbítás és a technikai multiplex szolgáltatás szabályozásánál is a médiarendszer
kialakításának szempontjai irányadók.21
Az egyes msorszolgáltatásoknak alkotmányjogilag megalapozott hozzáférési igénye
kizárólag akkor van, ha az adott msorszolgáltatás nélkül sérülne a közönség tájékozódáshoz
való joga, illetve a demokratikus közvélemény. A kapacitásai fölött rendelkez msorterjeszt
hozzáférési döntései ugyanakkor akadályozhatják a sokszín információkhoz való
hozzájutást, és végs soron korlátozhatják a közönség véleményalkotási és
véleménynyilvánítási szabadságát. A véleményszabadság objektív-intézményi oldala fell
közelítve a msorterjesztk azokat a tartalmakat kötelesek eljuttatni a közönséghez, amelyek
a plurális médiarendszer kialakításához, illetve a demokratikus közvélemény mködéséhez
elengedhetetlenek. A platform-üzemeltett terhel hozzáférési kötelezettségek végs soron
nem a tartalomszolgáltatók, hanem a közönség és a plurális médiarendszer érdekeihez
igazodnak, és azt a célt szolgálják, hogy az egyéni véleményalkotáshoz szükséges
tartalomkínálat minden releváns platformon eljusson a közönséghez. A platformüzemeltetkre vonatkozó szabályozás másfell azt sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy
azokkal szemben jellemzen nem egyes tartalomszolgáltatók, hanem azok szövetségei állnak,
meglehetsen ers tárgyalási pozícióval.22
1.3. A kapacitásokhoz való hozzáférés szabályozásának modelljei
A döntési szabadság teljes kizárása már az analóg médiarendszerben is alkotmányos
aggályokat vetett fel23, mivel nem igazolható, hogy a plurális médiarendszer a platformüzemeltet vállalkozási, tulajdonosi és szerkesztési szabadságának enyhébb korlátozásával
nem valósítható meg. Ennek ellenére egyes német tartományi törvények jelenleg is ezt a
megoldást alkalmazzák az analóg kábelkapacitások elosztására.
A korlátlan döntési szabadság alkotmányosan akkor fogadható el, ha igazolható, hogy az nem
veszélyezteti a plurális médiarendszer kialakítását. A médiaszabadságnak a dolgozatban
követett koncepciójából az következne, hogy minél több kapacitás áll rendelkezésre az adott
platformon, annál kisebb a kockázata az egyoldalú befolyásolásnak. A kapacitásmennyiség
azonban önmagában éppen azért nem garantálja a pluralizmust, mert a platformon való
18
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megjelenés lehetsége nem a tartalomszolgáltató, hanem a platform-üzemeltet döntésétl
függ; a digitális médiarendszerben tehát nem érvényes az a kiindulópont, hogy a kapacitásbség elvileg minden álláspont képviselje számára lehetvé teszi a nyilvánosság eltti
megjelenést. A ténylegesen korlátlan kapacitásokon is kialakulhat ugyanis egyoldalú
tartalomválaszték, ha a kapacitáshoz való hozzáférés harmadik fél szubjektív döntésétl függ.
Az alkotmányos médiaszabályozási célok elérését a sokcsatornás, digitális médiarendszer
elssorban tehát nem a rendelkezésre álló kapacitások mennyisége, hanem az azokhoz való
hozzáférést meghatározó „szk keresztmetszetek” befolyásolják. A platform-üzemeltetk
ilyen helyzetébl Eberle kifejezetten azt a – nyilvánvalóan túlzó – következtetést vonta le,
hogy a „digitális csatornák megsokszorozódása egyenl a sokszínség veszélyeztetésével”.24
A hozzáférést legnagyobb mértékben befolyásoló „szk keresztmetszet” maga a platformüzemeltet, de a sokszín tartalomkínálat kialakulását veszélyeztet „szk keresztmetszetek”
a msorterjesztési infrastruktúra más pontjain is jelentkeznek.25
A Nemzeti Hírközlési Hatóság a hazai kábelpiac elemzése során jutott arra a következtetésre,
hogy „egyes esetekben a kiemelkeden nagy ügyfélbázissal rendelkez kábelszolgáltatók
nemcsak a fogyasztókhoz való eljutást, hanem a msorszolgáltatási piacra való belépést is
befolyásolni tudják”. A hazai médiapiaci sajátosságok ezt azzal ersítik, hogy a kisebb,
különösen az új piacra lép msorszolgáltatások reklámpiaci bevételei nem fedezik a
mködést, ezért a szolgáltatások nagymértékben rá vannak utalva a kábelszolgáltatótól kapott
msordíjakra. Az NHH szerint ez a helyzet „hosszabb távon is fennmaradhat, st ersödhet. A
jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján azonban valószínsíthet, hogy a számos
piaci visszaélésre lehetséget adó, és hosszú távon fennmaradó ’gate keeper’ probléma nem
materializálódik általános, a vezetékes msorterjesztési piac egészét jellemz piactorzító
hatásokban.”26
Egyetértve a német alkotmánybíróságnak azzal a megállapításával, hogy a médiaszabadság,
és ebbl következen a médiarendszer kialakításával kapcsolatos szabályozás elsdleges
címzettje továbbra is a msorszolgáltatás27, megállapítható, hogy a platform-üzemeltet
befolyásolási lehetségét jelentsen korlátozza a tartalomszolgáltatási piac egészének
kínálata, illetve a tartalomszolgáltatások bels és küls pluralizmusát biztosító szabályozási
rendszer. A kapacitások bsége a „szk keresztmetszet”-jelleg ellenére is kockázatcsökkent
tényez, mert az részben ellensúlyozhatja a kapacitások feltöltésében érdekelt platformüzemeltet tárgyalási pozícióit, és egyébként is minél nagyobb a közönség számára elérhet
tartalomkínálat, annál kisebb az esélye a célzott befolyásolásnak. A platform-üzemeltet
esetében nagy valószínséggel az egyoldalú befolyásolás gyakorlati kockázata csekély. „Szk
keresztmetszet”-jellege miatt azonban döntési szabadságának korlátlan biztosítása a
médiarendszer kialakításával kapcsolatos alkotmányos elvárásokat nem teljesíti; e
szabályozási megoldás végs soron – alkotmányjogi értelemben – nem zárja ki, hogy a
platform-üzemeltet a tartalomválasztékra egyoldalú befolyást gyakoroljon. Ennek elvi
kockázata akkor sznik meg, amikor a kapacitásbség mértéke a hálózat üzemeltetje részére
gyakorlatilag leheteletlenné teszi a hozzáférés ellenrzését; a Bevezetben említett „net
neutrality” vita azonban éppen arra mutat rá, hogy a korábban korlátlannak gondolt
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kapacitások a növekv igényekkel szkössé válhatnak, és a hozzáférés ellenrzését eddig nem
gyakorló szolgáltatók is igényt tartanak az aktívabb kapacitás-gazdálkodásra.
A jogalkotónak a döntési szabadság teljes elvonása és korlátlan biztosítása között kell tehát
megtalálnia azt a szabályozási eszközt, amely arányos beavatkozással megfelelen biztosítja a
plurális médiarendszer kialakítását. A vizsgált jogrendszerekben – és általában az európai
médiaszabályozásban – ennek két, adott esetben egymással párhuzamos, st egymással
kevered megoldása látható. Ha a médiarendszer kialakításának alkotmányos szempontjait
több szabályozási megoldás is érvényesíti, akkor a jogalkotó a szabályozási eszköz
megválasztásánál a közösségi jogi kereteket, a platform-üzemeltet kiválasztási
szabadságának lehet legkisebb korlátozását, illetve – az egyértelm végrehajthatóságot
elmozdító – normavilágosság követelményét köteles figyelembe venni.
Az egyik alapmodell, az ún. must carry modell szerint a jogalkotó a terjesztési kapacitások
egy részét fenntartja azoknak a msorszolgáltatásoknak, amelyek a rájuk vonatkozó
szabályozás alapján alkalmasak a vélemények és a kulturális értékek sokszínségének
bemutatására; a kapacitások fennmaradó részével a platform-üzemeltet szabadon
rendelkezik. E szabályozási koncepció szerint az adott platform sokszínségét a kifejezetten e
szempont mentén kiválasztott tartalomszolgáltatások kötelez továbbítása garantálja. A must
carry státusszal rendelkez tartalomszolgáltatások a közönség számára megismerhetvé
teszik az ütköz álláspontokat, és biztosítják az értékek közötti választás lehetségét. Mivel az
alkotmányos szabályozási cél ezzel teljesül, a platform-üzemeltet szerkesztési, vállalkozási,
illetve tulajdonosi szabadságának további korlátozása nem indokolt. A tisztán must carry
modellt követ szabályozással szemben ugyanakkor felvethet, hogy a must carry
kötelezettségek teljesítése után szabadon maradó kapacitások elosztásánál nem zárja ki a
tartalmi diszkriminációt, ami a platform egészén továbbra is nyitva hagyja a tartalom
egyoldalú kialakításának kockázatát.28 E kapacitások elosztása ezért szintén történhet
szabályozott – más szabályozási modellt követ – feltételek szerint. A platform-üzemeltet
azonban a must carry státusszal rendelkez tartalmakon kívül is nagyrészt olyan kínálat
alapján alakítja ki a platformon elérhet választékot, ami a bels és a küls pluralizmusra
vonatkozó elírások alapján jött létre. Az adott platform kapacitásainak bvülése a
platformhoz való hozzáférést egyre inkább „kínálati piaccá” teszi, ami a tartalomszolgáltatók
alkupozícióját ersíti. A platformon belüli sokszínség jelentségét korlátozza továbbá a
platformok versenye. Mindezek alapján álláspontom szerint a must carry modell önmagában,
a hozzáférést érint további kötelezettségek nélkül is alkalmas eszköze a plurális
médiarendszer kialakításának.
A másik – a német médiaszabályozásban a must carry modell kiegészítéseként is használt –
alapmodell szerint a szabályozó nem meghatározott msorszolgáltatások részére tart fenn
kapacitásokat, hanem a kapacitásokhoz való hozzáférés feltételeit alakítja. E szabályozás a
platform-üzemeltet szerzdési szabadságát és gazdasági mozgásterét korlátozza a plurális
médiarendszer kialakításához szükséges módon és mértékben. A korlátozás arra irányul, hogy
a platform-üzemeltet minden msorszolgáltató részére megkülönböztetés-mentes hozzáférést
biztosítson az adott platformhoz.29 A diszkrimináció-tilalom azonban kizárólag akkor
alkalmas az egyenl feltételeket meghaladó esélyegyenlség biztosítására, ha a különböz
igénybe vevk lényegében azonos helyzetben vannak. Az egyenl elbánás nem biztosíthatja
28
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azoknak a – helyi, közösségi – szolgáltatóknak a platformhoz való hozzáférést, amelyek
gazdaságilag ezeket az egyenl feltételeket sem képesek teljesíteni, szolgáltatásuk tartalma
viszont a véleménypiac sokszínségének fontos tényezje. Reinemann szerint az egyenl
elbánás a médiaszabályozás keretében kizárólag olyan esélyegyenlségként értelmezhet, ami
alapján a hozzáférést nem formálisan azonos feltételek szerint, hanem a vélemények
sokszínségére tekintettel kell biztosítani.30 A sokszínség megvalósítása így adott esetben
éppen az egyes tartalomszolgáltatások (pozitív) megkülönböztetésével érhet el. Alkalmas
lehet az egyenl elbánás a hozzáférés szabályozására azokkal a – kereskedelmi –
tartalomszolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek a médiarendszer sokszínsége
szempontjából alapveten egyenrangúak. Ebben az esetben viszont a szubjektív, a
msorszolgáltatás tartalma alapján végzett mérlegelés kizárása túl is megy a msorterjeszt
kiválasztási szabadságának alkotmányosan elvárt korlátozásán. A gazdasági szempontokon
alapuló egyenl elbánás végs soron ugyanahhoz az eredményhez vezet, mint a Dtv.-nek a
tartalom alapú mérlegelés tilalmára vonatkozó rendelkezése. Ebben az értelmezésben e
kötelezettség se nem alkalmas, se nem szükséges eszköze a médiarendszer kialakításának.31
Ha azonban a hozzáférési feltételeket a msorterjeszt az esélyegyenlség szempontjához
köteles igazítani, akkor a szabályozás alkalmas a plurális médiarendszer kialakítására. Az
esélyegyenlség elírása a platform-üzemeltett arra kötelezi, hogy gazdasági
teljesítképességétl gyakorlatilag függetlenül a különböz álláspontokat és értékeket
megjelenít szolgáltatások részére annak figyelembevételével biztosítson hozzáférést, hogy az
adott szolgáltatás a platform sokszínségét mennyiben mozdítja el.32 Ezzel együtt az
esélyegyenlség is alapveten a hozzáférés gazdasági, esetleg mszaki feltételeinek
alakításával valósítható meg, és önmagában nyilvánvalóan nem elegend biztosítéka a kisebb
gazdasági erej csoportok nyilvánossághoz jutásának; e probléma kizárólag a hozzáférés
szabályozásával nem oldható meg.33 Mivel a platform-üzemeltet véleményszabadságának
korlátozása ebben az esetben kifejezetten a plurális médiarendszer kialakítására irányul,
alkotmányos aggály a tisztán e modellt követ szabályozással szemben sem fogalmazódik
meg. A must carry modellhez képest azonban sokkal bizonytalanabb egy ilyen kötelezettség
ellenrzése és számonkérése.
Az elz modellek elemeit vegyíti az a – mindhárom vizsgált országban alkalmazott –
szabályozási megoldás, amely nem konkrétan meghatározott msorszolgáltatások számára
tart fenn kapacitásokat, és nem is kizárólag a megkülönböztetés-mentességet vagy az
esélyegyenlséget írja el hozzáférési feltételként, hanem olyan szempontokat rögzít,
amelyeket a platform-üzemeltet a platformhoz való hozzáférés biztosításánál köteles
figyelembe venni. Az e szempontoknak megfelel msorszolgáltatóval szemben a
msorterjesztnek szerzdéskötési kötelezettsége van. Ha az elírt szempontok a sokszínség
biztosítására irányulnak, akkor ez a modell is alkalmas a plurális médiarendszer kialakítására.
A szempontok megfogalmazása azonban nem lehet annyira objektív – különben tisztán must
30
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carry kötelezettségrl lenne szó –, hogy elkerülhetk legyenek a folyamatos jogviták. Ahogy
az elz modellben, úgy itt is vállalkozásokat bíz meg a jogalkotó azzal, hogy bizonytalan
tartalmú alkotmányos szempontokat mérlegeljen üzleti döntései meghozatalánál, amelyek
egyúttal a tartalomszolgáltató véleménynyilvánítási szabadságát, valamint a médiarendszer
kialakítását is érintik. E szabályozási módszer természetesen nem eleve alkotmánysért, de a
határozatlan tartalmú szempontok34 magukban rejtik a jogbiztonság sérelmének kockázatát.
Ahogy korábban errl szó volt, álláspontom szerint nem alkotmányos a digitális átállási
törvényben alkalmazott szabályozási megoldás, amely szerint a msorterjesztk az általuk a
továbbított msorok között különbséget kizárólag gazdasági és mszaki jellemzk szerint
tehetnek, a msorok tartalma szerint nem [Dtv. 22. § (1)]. Azt ráadásul maga a
törvényindoklás is elismeri, hogy a gazdasági alapú különbségtétel egyúttal szükségszeren
tartalmi alapú is. A gazdasági szempontok ugyanakkor a médiaszabályozási célok teljesítésére
alkalmatlanok, mivel kizárólag a fogyasztói igényekhez, végs soron a msor
népszerségéhez kötik a tartalomválasztékot, ez pedig nincs összefüggésben azzal, hogy az
adott msor milyen mértékben járul hozzá a tartalomválaszték sokszínségéhez. St a német
alkotmányjogi keretek alapján Reinemann éppen arra a megállapításra jut, hogy „az egyes
msorok elnyben vagy hátrányban részesítése gazdasági hasznuk alapján nem megengedett.
[…] a msoroknak – gazdasági értéküktl kifejezetten függetlenül – a véleményalkotáshoz
való hozzájárulásuk miatt kell a terjesztési hálózatokhoz hozzáférést kapniuk.”35 Még ha ez az
álláspont túlzó is, a gazdasági szempontok önmagukban biztosan nem alkalmasak a
médiarendszer alkotmányos kialakítására.
A szabályozási célok és a kötelezettségek teljesítése közötti összhang megvalósításának
eszköze lehet a hatósági felügyelet. A német szabályozás szerint a digitális kábelkapacitásokat
érint továbbítási kötelezettségek teljesítésérl, azaz a must carry és can carry kapacitások
elosztásáról a kábelszolgáltató köteles elzetesen tájékoztatni a tartományi médiahatóságot.
Ha a kapacitáselosztás nem felel meg az RStV elírásainak, akkor a továbbítandó msorok
kiválasztására és a kapacitások hozzárendelésére a tartományi jog alapján kerül sor [RStV 52.
§ (5)]. A sokszín tartalomkínálat garanciája végs soron a digitális kapacitások esetében is a
médiahatóság, amely felülbírálhatja a kábelszolgáltató mérlegelését. A jogalkotó a digitális
kapacitások elosztásánál e szabályozással, illetve a szervezeti felépítésükben a bels
pluralizmust megvalósító tartományi médiahatóságokon keresztül biztosítja az alkotmányosan
elvárt „pozitív rendszert”.36 Mivel a can carry kapacitások elosztásához a szabályozás
meglehetsen bizonytalan szempontokat ad, és nem határozza meg pontosan a
médiahatóságok felülvizsgálati jogkörének terjedelmét sem, ezért a hatóság önmérséklete
hiányában a kábelszolgáltató tényleges mozgástere jelentsen szkül. A hatósági ellenrzés
egyrészt tehát az utólagos korrekció lehetségét teremti meg, ismét az államot téve a plurális
médiarendszer kialakításának végs garanciájává. Másrészt azonban a túl széles vagy rosszul
definiált hatósági hatáskör a platform-üzemeltetnek egyébként nagy szabadságot biztosító
szabályozást is indokolatlanul korlátozóvá teheti; az alkotmányos szabályozási célokat
veszélyezteti az a szabályozási megoldás, amely a kötelezettség teljesítését kizárólag
hírközlési jogi, gazdasági szempontokhoz köti, illetve nem biztosítja az alkotmányos
szempontok érvényesítésének – akár szervezeti, eljárási – garanciáit. A digitális átállási
34
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törvény a Nemzeti Hírközlési Hatóságot hatalmazza fel arra, hogy a msorterjesztés
jogszerségét, illetve a továbbítási kötelezettségek teljesítését piacfelügyeleti eljárás37
keretében ellenrizze [Dtv. 6. § (6); 28. § (1)]. A feltárt jogsértésekkel szemben a Hatóság az
elektronikus hírközlési törvényben meghatározott szankciókat és intézkedéseket alkalmazhat
[Eht. 68. § (4)-(5)]. Az általános hírközlési jogi szankciók és intézkedések alapján a
Hatóságnak közvetlenül nincs lehetsége arra, hogy a kapacitások elosztását felülbírálja. Ha
azonban intézkedésként megállapítja a tevékenység végzésének feltételeit [Eht. 68. § (5) a)],
akkor ezzel jelentsen befolyásolhatja a médiaszabályozási szempontból releváns
kapcsolatokat. A piacfelügyeleti eljárásban az ORTT – a törvényben meghatározott egyes
eljárások kivételével – nem vesz részt, így a szabályozás eljárási garanciákat sem tartalmaz a
médiaszabályozási szempontok érvényesítéséhez. Ez azt a kockázatot rejti, hogy az NHH
hatásköreinél, felkészültségeinél fogva a msorterjesztésre vonatkozó elvárások
ellenrzésében nem megfelel súllyal veszi figyelembe az alkotmányos szempontokat.

2. A must carry szabályozás célja és közösségi jogi alapjai
Meghatározott tartalmak kötelez terjesztésének elírása (must carry) a platform-üzemeltetk
és a msorszolgáltatók kapcsolatát befolyásoló, a médiajogban a kábeltelevíziózás
megjelenése óta alkalmazott szabályozási eszköz.38 Az univerzális hozzáférést biztosító
földfelszíni msorszórás kizárólagosságának megsznésével, az újabb terjesztési hálózatok
megjelenésével a jogalkotónak arra a kockázatra kellett (kell) választ adnia, hogy a közönség
egy része az információs alapellátást nyújtó – közszolgálati – tartalmakhoz sem fér hozzá.39 A
szabályozás végs soron a közönség tájékozódáshoz való jogának, és ezzel a
véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülését szolgálja.
A must carry szabályozási modell alapján a platform-üzemeltet a kapacitások egy részét
köteles a szabályozó által meghatározott msorszolgáltatások terjesztésére felhasználni, a
fennmaradó kapacitásokkal viszont – a kapacitás-elosztás esetleges további korlátait
figyelembe véve40 – szabadon gazdálkodhat.41 A szabályozás alkalmas arra, hogy garantálja
az átfogó tájékozódást szolgáló csatornák eljutását a közönséghez, de arra önmagában nem,
hogy védelmet nyújtson a tartalomkínálat egésze egyoldalú kialakításával szemben; a
digitális, sokplatformos médiarendszerben a továbbítási kötelezettségek nagy valószínséggel
további szabályozási eszközök nélkül is alkalmasak a plurális médiarendszer kialakítására.
Marsden a továbbítási kötelezettségek kiszabását bármely platformon csak abban az esetben
tartja elfogadhatónak, ha a fogyasztók részére másként nem biztosított a sokszín
37

A piacfelügyeleti tevékenység során a Hatóság figyelemmel kíséri az elektronikus hírközlési piac mködését,
az arra vonatkozó jogszabályokban, a hatóság határozatában, valamint az elfizeti szerzdésben foglaltak
megtartását és arról elemzést készít [Eht. 67. § (2)].
38
A must carry szabályozást az amerikai Legfels Bíróság is több döntésében vizsgálta (pl. Turner Broadcasting
System v. FCC, 1994). A Turner-ügyben egy kábelszolgáltató a véleményszabadságra hivatkozva a must carry
szabályozás alkotmányellenességének megállapítását kérte. A Bíróság igen szoros szavazatarány mellett a
következ kormányzati érdekekkel találta igazoltnak az állami beavatkozást: az ingyenes helyi földfelszíni
msorszolgáltatók védelme; különböz forrásból származó információk széles kör terjesztésének lehetsége; a
msorszolgáltatók közötti tisztességes verseny támogatása. A konkrét ügyben ugyanakkor a Bíróság a
szabályozást nem találta alkalmasnak a legitim célok elérésére.
39
Marsden, 2000, 23.
40
Ld. a német és a magyar szabályozás ismertetésénél; Reinemann, 2002, 147.
41
Reinemann, 2002, 146.
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tartalmakhoz – különösen a közszolgálati msorszolgáltatásokhoz – való hozzáférés.42 Ezt az
álláspontot követve a platformok hatékony versenye a továbbítási kötelezettségek elírását
gyakorlatilag kizárja. A jogalkotó azonban a platform-üzemeltet „szk keresztmetszet”
jellegébl ered – felteheten nem túl nagy – kockázatok kezelésérl teljes mértékben nem
mondhat le. A továbbítási kötelezettség, természetesen a konkrét kialakításától függen, a
platform-üzemeltet kiválasztási és vállalkozási szabadságát az alkotmányos
médiaszabályozási célokkal arányosan korlátozó olyan szabályozási eszköz lehet, amely
alkalmas e szabályozási célok teljesítésére, és egyúttal figyelembe veszi a közszolgálatiság
alkotmányjogi pozícióit is. Nem az egyetlen szabályozási eszköz ugyanakkor, amely alkalmas
e célok elérésére. Különösen a kereskedelmi msorszolgáltatásokkal kapcsolatban merülhet
fel a platform-üzemeltet és a tartalomszolgáltató kapcsolatának más – hírközlési jogi,
médiajogi vagy akár versenyjogi – eszközökkel történ szabályozása, amelyek a platformüzemeltet mködését kisebb mértékben, vagy legalábbis szigorú feltételekhez kötve
korlátozzák.43
Az amerikai médiaszabályozó-hatóság, az FCC (Federal Communications Commission) már a
hetvenes években kötelezte a kábelszolgáltatókat a helyi földfelszíni msorszolgáltatások
elosztására. A kötelezettség indoka az volt, hogy annak hiányában csökkenne a helyi
szolgáltatások nézettsége és reklámbevétele, ami végs soron a helyi hírekhez való
hozzáférést veszélyeztetné. Annak ellenére, hogy a szabályozás alkotmányosságát több
esetben vitatták, a továbbítási kötelezettséget 1992-ben törvényi szinten is rögzítették (Cable
Television Consumer Protection Act). A Turner ügyben egy kábelszolgáltató a
véleményszabadságra hivatkozva a szabályozás alkotmányellenességének megállapítását
kérte. Az amerikai Legfels Bíróság igen szoros szavazatarány mellett a következ
kormányzati érdekekkel látta igazoltnak az állami beavatkozást:
x az ingyenes helyi földfelszíni msorszolgáltatók védelme,
x különböz forrásból származó információk széles kör terjesztésének lehetsége,
x a msorszolgáltatók közötti tisztességes verseny támogatása.
Ugyanakkor a többségi vélemény négy képviselje sem látta bizonyítottnak, hogy a konkrét
szabályozás alkalmas a legitim célok elérésére. A Bíróság ennek tisztázása végett az ügyet
visszaadta az alsóbb szint bíróságnak. Döntésében a kerületi bíróság alkotmányosnak ítélte a
must carry szabályozást, és a Legfels Bíróság e döntést végül helybenhagyta (Turner-II,
1997). A Bíróság indoklása szerint elegend bizonyíték támasztja alá azt, hogy a beavatkozás
kényszerít kormányzati érdekek védelmét szolgálja, és a szabályozás nem jelenti a
szólásszabadságnak a szükségesnél nagyobb korlátozását.
A must carry szabályozás terjedelmét alapveten befolyásolja a közösségi jog. Közösségi jogi
szempontból a msorterjesztket terhel továbbítási kötelezettségek azt a kérdést is felvetik,
hogy e kötelezettségek nem minsülnek-e olyan elírásnak, „amely alkalmas arra, hogy
közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy potenciálisan megakadályozza a szolgáltatás
nyújtását egy másik tagállamból e szolgáltatásoknak az els tagállamban található címzettjei
számára, [mivel] ezen intézkedés miatt a szolgáltatások nyújtója kedveztlenebb tárgyalási
helyzetbe kerül ugyanezen hálózatokhoz való hozzáférés tekintetében”, különösen akkor, ha
ezek az elírások a must carry státuszt „az esetek többségében – tekintettel a

42
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Marsden, 1999, 30.
Roukens, 2005, 13.
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kedvezményezettek letelepedési helyére és azoknak egyéb kapcsolataira ezzel a tagállammal
– csak az ebben a tagállamban letelepedett a vállalkozások számára engedélyeznek”.44
A jogintézmény egészének a közösségi joggal való összhangja azonban nem kérdjelezhet
meg, mert a szabályozás kereteit az egyetemes szolgáltatási irányelv45 31. cikke
harmonizálja.46 Az irányelv szerint a továbbítási kötelezettségek azokat a msorterjeszt
hálózatokat érinthetik, amelyeket a végfelhasználók jelents hányada használ a rádió- és
televízió-msorok vételének f eszközeként. A kötelezettségnek ésszernek kell lennie, azt
egyértelmen meghatározott közérdek célokhoz kell rendelni, arányosnak és átláthatónak
kell lennie, és rendszeresen felül kell vizsgálni. A Bizottság a közösségi hírközlési jog
átültetésérl szóló 9. beszámolójában felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy az egyetemes
szolgáltatási irányelv szerinti követelményeket a továbbítási kötelezettségre vonatkozóan
akkor is érvényesíteniük kell a jogrendszerükben, ha e kötelezettségeket az adott tagállamban
nem a hírközlési törvény, hanem a médiatörvény szabályozza.47
Az egyetemes szolgáltatási irányelv must carry rendelkezése – hasonlóan a hírközlési
irányelv-csomag médiát érint más rendelkezéseihez – nem követi a hírközlési-csomag
általános szabályozási koncepcióját. Míg az általános koncepció szerint valamely
szolgáltatóval szemben kötelezettséget kiszabni kizárólag a szabályozóhatóság által végzett
piacelemzés alapján lehet, abban az esetben, ha a szabályozóhatóság a szolgáltatót jelents
piaci ervel rendelkez szolgáltatóként azonosítja, addig a must carry kötelezettségeket, mint
sajátos hozzáférési kötelezettségeket a jogalkotó jogszabályban határozhatja meg a piaci erre
tekintet nélkül. E megoldás a msorterjesztés médiapolitikai, alkotmányjogi jelentségének
elismeréseként, a nemzeti jogalkotók médiapolitikai mozgásterének tiszteletben tartásaként
értelmezhet. Eliza Varney szerint a must carry szabályozás a közösségi hírközlési jogban „a
digitális televíziózás infrastruktúráját érint szabályozás közpolitikai, közérdek
szempontjainak minimális megjelenése”.48 Feintuck és Mike Varney a szabályozás
„társadalmi eleme”-ként határozzák meg, amelynek tényleges tartalmát azonban álláspontjuk
szerint a gazdasági érdekek – már a kötelezettség-kiszabás feltételeinek szabályozásával is –
jelentsen korlátozzák.49 A gazdasági szempontok ersödését mutatja a Bizottság 2006-os
44

A kérdést elzetes döntéshozatali eljárásban a belga bíróság terjesztette el (C-250/06).
Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról,
valamint az elektronikus hírközl hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv)
46
„(1) A tagállamok meghatározott rádiómsor- és televíziómsor-terjeszt szolgáltatások továbbítására
vonatkozó, ésszer továbbítási kötelezettségeket írhatnak el a joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság számára
rádió- vagy televíziómsorok szétosztására szolgáló elektronikus hírközl hálózatokat szolgáltató vállalkozások
számára, abban az esetben, ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak jelents hányada e hálózatokat használja a
rádió- és televíziómsorok vételének f eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak abban az esetben írhatók el, ha
ezek egyértelmen meghatározott közérdek célok eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak és átláthatók. A
kötelezettségeket rendszeresen felül kell vizsgálni.
(2) Sem e cikk (1) bekezdése, sem a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 3. cikkének (2) bekezdése nem
érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy az e cikkel összhangban tett intézkedések tekintetében szükség szerint
megfelel díjazást határozzanak meg, amennyiben ugyanakkor biztosítják, hogy - hasonló körülmények mellett az elektronikus hírközl hálózatokat szolgáltató vállalkozások között nem alkalmaznak diszkriminációt.
Amennyiben díjazásról rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, hogy ezt arányos és átlátható módon
alkalmazzák.”
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munkaanyaga, amely a hírközlés-szabályozási keret felülvizsgálatával kapcsolatban
hangsúlyozza, hogy a jövben a továbbítási kötelezettségeket a közérdek védelmében
legszükségesebb esetekre kell korlátozni, és a kötelezettség-kiszabásnál figyelembe kell venni
a piaci és mszaki fejldést. A Bizottság nem vitatja ugyan, hogy a közérdek védelmében e
jogintézményre továbbra is szükség van, de álláspontja szerint az egyre bvül kapacitások
feltétlenül átértékelik annak jelentségét.50 Mivel a hatályos must carry elírásokat számos
tagállamban még az irányelv-csomag hatályba lépése eltt fogadták el, ezért a Bizottság
szerint sok esetben hiányzik a szabályozást megalapozó közérdek cél egyértelm
meghatározása, és indokolt lenne határidhöz kötve minden ilyen elírást felülvizsgálni.
Az egyetemes szolgáltatási irányelv must carry rendelkezésével szembeni további kritika,
hogy az nem terjed ki a msorterjeszt rendszer olyan elemeire, mint a feltételes hozzáférési
rendszer, az alkalmazási program interfész vagy az elektronikus programkalauz.51 Ennek
következtében a msorszolgáltatással szemben az érintett szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások a továbbítási kötelezettség ellenére olyan hozzáférési feltételeket
támaszthatnak, amelyek a must carry státusszal járó elnyös helyzetet jelentsen
korlátozhatják.
Az egyetemes szolgáltatási irányelv alapján a tagállamok az érintett szolgáltatókra
„továbbítási kötelezettségeket” (transmission) írhatnak el. Az irányelv így nem a jelents
piaci ervel rendelkez szolgáltatókkal szemben kiszabható kötelezettségek katalógusa
alapján határozza meg a must carry tartalmát, hanem látszólag sui generis kötelezettségként.52
A továbbítási kötelezettség azonban a kötelezett részérl „szolgáltatás rendelkezésére
bocsátását” jelenti, ezért végs soron a hozzáférési irányelv szerinti hozzáférési
kötelezettségként értelmezhet. Ezt az értelmezést ersíti, hogy a rendelkezés tervezete még
utalást tartalmazott azokra a rendelkezésekre, amelyek a nemzeti szabályozóhatóságok
piacelemzési és kötelezettségkiszabási eljárásához kapcsolódó bizottsági konzultációt
szabályozzák.
Mivel a továbbítási kötelezettség a msorterjesztk mellett a msorszolgáltatókat is
korlátozza a szolgáltatásnyújtás szabadságában, ezért a jogalkotónak az irányelvben
foglaltakon túl figyelembe kell vennie a közösségi jogból ered további korlátokat is. E
korlátok elssorban a must carry körbe vont msorszolgáltatások meghatározását érintik. A
must carry státusz meghatározásánál a szolgáltatásnyújtás szabadságát akkor is tiszteletben
kell tartani, ha a státuszt megalapozó „közérdek célok” az adott tagállam közönségének
tájékoztatási és kulturális igényeit kielégít, jellemzen az adott tagállamhoz kötd
szolgáltatásokkal teljesíthetk.53 Az Európai Bíróság is hangsúlyozza, hogy a must carry
státusz biztosítása „olyan kultúrpolitikai eszközt jelent, amelynek alapvet célja biztosítani
[az adott tagállamban él] állampolgárok számára mind a helyi, mind az országos
információkhoz, valamint a saját kultúrájukkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést”;
a must carry státusz „inkább [az adott tagállamban] letelepedett msorszolgáltatók számára
történ megadásra alkalmas, mintsem a [más] tagállamokban letelepedettek számára”.54 A
Bíróság 2007-ben – de még a hírközlés-szabályozási keret hatályba lépése eltti belga
50
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rendelkezéseket vizsgálva – a must carry szabályozást a szolgáltatásnyújtási szabadág nemdiszkriminatív korlátozásának minsítette, mivel az a must carry státusszal nem rendelkez
hazai szolgáltatókra éppúgy hátrányos, mint a külföldiekre.55 Az ítélet megersítette, hogy a
továbbítási kötelezettség elírását közérdeken alapuló kényszerít okok, azok körében pedig a
kultúrpolitikai okok igazolhatják.56

3. A továbbítási kötelezettségek szabályozásának összehasonlító elemzése
A német médiajog a kábelkapacitások, különösen az analóg kapacitások felhasználásával
(Kabeleinspeisung) kapcsolatban az Európa-szerte alkalmazottól jelentsen eltér megoldást
követ, ami alapján az állam – jogalkotás, illetve hatósági végrehajtás útján – a kábeles
kapacitások elosztásában széles mozgásteret kap. Eltér szabályozás vonatkozik ráadásul az
analóg kapacitásoknak a tartományi médiatörvényekben önállóan szabályozott elosztására,
illetve a digitális kapacitásoknak a msorszolgáltatásról szóló tartományközi szerzdésben
szabályozott elosztására. A szigorú szabályozás részben arra vezethet vissza, hogy a hálózat
eredetileg – a Deutsche Bundespost-on keresztül – állami tulajdonban volt, a kapacitásokkal
való gazdálkodás így nem tartozott a vállalkozási autonómia körébe.57 A beavatkozás
terjedelmét részben azonban alkotmányjogi indokok támasztják alá. A német szabályozás a
kábelkapacitásokat továbbra is szkös erforrásnak tekinti, amelynek az alkotmányos
szempontokat figyelembe vev elosztása állami feladat.58 A német alkotmányos megközelítés
szerint a kábelkapacitások elosztásánál ugyanazoknak, végs soron a sokszín médiarendszer
kialakítására irányuló szempontoknak kell érvényesülniük, mint a földfelszíni kapacitások
elosztásánál, ami egyúttal e kapacitásokkal kapcsolatban is szabályozási kötelezettséget
jelent: „[…] az adott tartományon kívülrl érkez msorok kábelhálózatba való betáplálása
nem esik kívül a tartományi jogalkotó befolyásán. A kábeles továbbterjesztés lehetvé tétele
megalapozza a jogalkotó felelsségét azért, hogy az így terjesztett msorok ne sértsék a
médiaszabadságot. E msorokkal kapcsolatban is biztosítania kell a tárgyilagos, átfogó és
tényszer tájékoztatást, valamint az ellentétes álláspontok figyelembe vételének alapvet
szintjét.”59 Ez az alkotmányjogi megközelítés igazolja a német jogalkotó aktív részvételét a
kábeles tartalomkínálat kialakításában: „A kábeles kapacitások elosztására vonatkozó
szabályozás így elssorban a tájékoztatási monopóliumokkal szembeni, illetve a
sokszínséget elmozdító eszköz.”60 Míg az analóg médiarendszerben ez az értelmezés
gyakorlatilag kizárta, hogy a msorszolgáltatás továbbításáról egy gazdasági erfölénnyel
kábelszolgáltató döntsön61, addig a digitális kábelkapacitások elosztására vonatkozó
szabályozás már figyelembe veszi a kapacitás-szkösség enyhülését, és ennek megfelelen
növeli a kábel-üzemeltet mozgásterét a kapacitások elosztásában. A szabályozás enyhítését
az is elkerülhetetlenné tette, hogy távközlési liberalizáció, illetve a privatizáció
eredményeként nyereségérdekelt vállalkozások rendelkeznek a kábelkapacitásokkal, amelyek
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számára az eredeti szabályozási feltételek nagyon szk gazdasági mozgásteret biztosítottak.62
A kapacitás-elosztási rendelkezések az elmúlt idszakban a tartományi médiatörvényekben is
enyhültek, a piaci szereplk ennek ellenére úgy látják, hogy a szabályozás a kapacitások
jelents lekötésével nem segíti a vonzó tartalom- és szolgáltatásválaszték kialakítását, végs
soron visszafogja a hálózatfejlesztést.63
Az osztrák szabályozás must carry kötelezettségei megfelelnek az Európában általánosan
követett modellnek: az érintett platform üzemeltetje kapacitásai egy részét a törvényben
meghatározott szolgáltatások részére köteles rendelkezésre bocsátani, a fennmaradó
kapacitásokkal pedig szabadon gazdálkodhat (PrTV-G 20. §).
A továbbítási kötelezettségek hazai szabályozásában jelents változást hozott a digitális
átállási törvény, ami a médiatörvény vonatozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésével
új, technológia-semleges szabályozási rendszert hozott létre (Dtv. 24-28. §). Az új
szabályozás – legalábbis a msorterjesztk egy részére vonatkozóan – a terjesztési
kapacitásoknak a korábbinál lényegesen nagyobb arányát köti le, de a must carry
kötelezettségek teljesítése viszonylag széles mérlegelési lehetséget hagy a platformüzemeltetk részére. Ezzel együtt aggályos az a szabályozási megoldás, amely a kapacitások
bvülésére úgy reagál, hogy azok elosztását szigorúbban, a platform-üzemeltet mozgásterét
szkítve szabályozza.
3.1. A must carry elírások kötelezettje
Az egyetemes szolgáltatási irányelv szerint a must carry elírások kötelezettje az a
szolgáltató, amely „a nyilvánosság számára rádió- vagy televízió-msorok szétosztására
szolgáló elektronikus hírközl hálózatokat szolgáltat”, azaz a hálózat, az infrastruktúra
üzemeltetje. Az irányelv az egyes msorterjesztési – kábel, mhold, IP-alapú, stb. –
hálózatokat nem nevesíti, a továbbítási kötelezettséget egyértelmen technológia-semlegesen
határozza meg.
A terjesztési technológiától függetlenül a tagállami jogalkotó azon hálózatok szolgáltatóira
írhat el továbbítási kötelezettséget, amely „hálózatok végfelhasználóinak jelents hányada e
hálózatokat használja a rádió- és televízió-msorok vételének f eszközeként”. Az irányelv
szövegébl inkább az az értelmezés következik, hogy a „jelents közönség-hányad” feltételét
az adott hálózat-típussal (földfelszíni, kábeles, mhold, IPTV, stb.) kapcsolatban kell
vizsgálni, nem pedig minden egyes hálózattal kapcsolatban. Elegend tehát az egyes
platformok országos penetrációját vizsgálni, és a továbbítási kötelezettség az adott hálózattípushoz tartozó minden hálózat szolgáltatójára kiterjed. Lényegesen nagyobb végrehajtási
terhek származnak abból, az irányelv által egyébként nem kizárt értelmezésbl, hogy minden
egyes, akár igen kis vételkörzet hálózat esetében vizsgálni kell, hogy az a maga
vételkörzetében a végfelhasználók jelents hányadát éri-e el.64 St ez utóbbi megoldás
lényegében piacelemzéshez kötné a must carry kötelezettség kiszabását, és ezzel
megkérdjelezné a must carry önálló intézményként történ kialakításának létjogosultságát.
Az irányelvnek megfelel az érintett hálózatok törvényben történ kijelölése éppúgy, mint az
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alsóbb szint jogszabályban vagy akár – jogszabályban meghatározott szempontokat követ –
hatósági határozatban történ kijelölés.
Sem a preambulum, sem a bizottsági munkaanyag nem határozza meg közelebbrl, hogy a
végfelhasználók milyen aránya tekinthet „jelents hányadnak”. Roukens ezt az arányt a
versenyjogi erfölény mintájára, 40%-ban javasolja meghatározni.65 A továbbítási
kötelezettség azonban nem versenypolitikai, hanem médiapolitikai megfontolásokon alapul.
Az alkotmányjogi megközelítés ebben az esetben sem alkalmas arra, hogy az alapján a
beavatkozást szükségessé tev közönségarány számszeren meghatározható legyen, de a
szabályozás célját figyelembe véve a közönség túlnyomó részének hozzá kell férnie a must
carry státusszal rendelkez msorszolgáltatásokhoz; különösen a platformok egyre bvül
választéka mellett ez olyan hálózatok esetében is indokolhatja a szabályozást, amelyek a
háztartások 40%-ánál – akár lényegesen – kevesebb háztartást érnek el. A beavatkozást
indokolttá tev közönségarány az adott piacon az egyes platformok tényleges igénybevétele
alapján határozható meg. Az egyes platformokra a must carry kötelezettséget úgy kell
kiterjeszteni, hogy végs soron a közönségnek a lehet legkisebb hányada kerülhessen olyan
helyzetbe, hogy a must carry státuszú szolgáltatásokhoz nem fér hozzá. Ez a megközelítés
nem akadályozza többletterhekkel az új technológiák bevezetését sem, mert e
technológiáknak általában hosszabb idre van szükségük ahhoz, hogy jelentsebb, a must
carry kötelezettséget megalapozó lefedettséget érjenek el.
A hálózat-üzemeltet azonban nem szükségszeren az a szolgáltató, amely dönt a hálózaton
továbbított programcsomagok összetételérl. Bár egyelre a kábeles platformokon e két
tevékenység általában nem különül el, a hazai kábelpiacon jelenleg alkalmazott üzleti modell
semmiképpen nem az egyetlen lehetséges üzleti modell. Franciaországban például a
kábelüzemeltet maga a programcsomagok értékesítésében nem vesz részt, ezért a francia
must carry szabályok nem is rá, hanem a programcsomag-összeállítókra vonatkoznak.66 Más
– mholdas, az osztrák példa alapján földfelszíni digitális – platformokon pedig már most is
széles körben jellemz a terjesztési és programcsomagolási, -értékesítési tevékenységek
elválasztása. Ebben az üzleti modellben az egyetemes szolgáltatási irányelvnek a
msorterjesztt terhel továbbítási kötelezettsége nehezen értelmezhet. A probléma az
infrastruktúra és a tartalom szabályozásának nem következetes szétválasztásából ered.
A német szabályozás továbbítási kötelezettségeket az analóg és a digitális kapacitásokkal
rendelkez kábelüzemeltetk terhére állapít meg. Az egyes tartományi törvények a
kábelszolgáltatókat érint további feltételételeket nem szabnak a kötelezettség kiszabásához.
Más platformokra a német szabályozás nem ró továbbítási kötelezettséget. Az osztrák
médiatörvény must carry kötelezettségeket egyrészt a kábelüzemeltetkkel szemben ír el
(PrTV-G 20. §), másrészt megteremti a multiplex-üzemeltetkkel szemben a multiplexengedélyben kiszabható terjesztési kötelezettségek jogszabályi hátterét.
A digitális átállási törvénnyel kialakított hazai szabályozási rendszer a kötelezettek körét a
német és az osztrák megoldásnál differenciáltabban határozza meg. A must carry
kötelezettségek egy része technológiától és vételkörzettl függetlenül valamennyi
msorterjesztre, más részük pedig az ún. médiapolitikai szempontból meghatározó
jelentség msorterjesztkre vonatkozik. A differenciálatlan általános must carry elírások
így nem veszik figyelembe azt a közösségi jogi követelményt, hogy az elírás kötelezettje
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azoknak a hálózatoknak az üzemeltetje lehet, amelyeket a közönség jelents hányada
használ a msorok vételének f eszközeként. Ezt a szempontot a törvény kizárólag a
médiapolitikai szempontból meghatározó jelentség msorterjesztk esetében alkalmazza
azzal, hogy a msorterjesztk e körét a törvény az elfizetik száma, illetve vételkörzetük,
valamint árbevételük alapján jelöli ki.67
Ezt a hiányosságot az elfizetk száma, a vételkörzet és árbevétel alapján azonosított,
médiapolitikai szempontból meghatározó jelentség msorterjesztk68 meghatározása sem
pótolja, egyrészt azért, mert a továbbítási kötelezettségek nem csak e msorterjesztket
terhelik, másrészt azért, mert ez alapján a közönség meghatározó része – mindazok, akik
kisebb kábelszolgáltatók vagy egyéb platform-üzemeltetk elfizeti – nem fér hozzá a
kötelezen továbbítandó tartalmakhoz. A továbbítási kötelezettségek szabályozási céljaival ez
a megoldás nincs összhangban. A médiapolitikai szempontból meghatározó jelentség
msorterjesztk kijelölésének „feltételei úgy kerültek elírásra, hogy azok nyilvánosan
elérhet, illetve könnyen beszerezhet adatok alapján egyértelmen megállapíthatók
legyenek. Mivel a kötelezettség törvényben került elírásra, ezért a jogkövetésnek is
önkéntesnek kell lennie, amelyet az NHH ellenrizhet.”69 A kötelezettségek differenciálását a
törvény indokolása mindössze azzal támasztja alá, hogy a szabályozásból adódó
„adminisztratív kötelezettségek vélheten aránytalan terhet rónának az általában mikro- kisés középvállalkozási szinten mköd msorterjesztkre”. Ez a megközelítés
médiaszabályozási szempontból nem fogadható el. A továbbítási kötelezettség nem
„adminisztratív kötelezettség”, hanem az alkotmányos médiaszabályozási célok
megvalósítását szolgáló szabályozási eszköz, amely a közönség minden tagja számára azonos
mértékben garantálja a tartalomválaszték sokszínségét. Ha ez a szabályozás elérhet a
minden szolgáltatót egyformán terhel kötelezettségekkel, akkor – alkotmányos szempontból
– egyetlen további szolgáltató esetében sem tekinthet arányos beavatkozásnak az ezeket
meghaladó kötelezettségek elírása. Ha pedig az általános kötelezettségek az alkotmányjogi
mércének önmagukban nem felelnek meg, akkor a többletterheket a médiapolitikai
szempontból meghatározó msorterjesztnek nem minsül szolgáltatókra is ki kell
terjeszteni. Alkotmányjogi szempontból tehát nem indokolható a must carry
kötelezettségeknek a msorterjeszt vállalkozások piaci helyzete alapján történ
differenciálása, és annak szükségessége a közösségi jogból sem vezethet le.
67
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3.2. A kötelezettség kiszabásának módja
A továbbítási kötelezettség transzparenciája – a must carry státusszal rendelkez
msorszolgáltatások
„meghatározottsága”
–
akkor
teljesül,
ha
az
érintett
msorszolgáltatásokat, illetve azok kiválasztásának módját, a must carry státusz elnyerésének
pontos feltételeit jogszabály rögzíti.70 A transzparencia érvényesülésének további feltétele,
hogy a kötelezettség tartalmának változása ne járjon a terjesztési kapacitások elre nem
kalkulálható lekötésével, például úgy, hogy minden új közszolgálati msorszolgáltatás
automatikusan must carry státuszt kap.
A must carry státusszal rendelkez msorszolgáltatások meghatározásának átláthatósága
akkor teljesül maradéktalanul, ha a törvény az e körbe tartozó msorszolgáltatások olyan
jellemzit határozza meg, amelyek alapján a must carry státusz fennállása objektíven
megítélhet, azaz valamely msorszolgáltatásról egyértelmen eldönthet, hogy a továbbítási
kötelezettség hatálya alá tartozik-e. Ez a feltétel a közszolgálati msorszolgáltatások esetében
is csak akkor teljesül, ha a továbbítási kötelezettség meghatározott számú, esetleg tematikájú
szolgáltatásra vonatkozik. Objektív szempontot követ az a szabályozás is, amely a must carry
státuszt meghatározott – az angol szabályozásban például a pályázat alapján elnyert, a német
szabályozásban az adott tartományban szerzett – msorszolgáltatási engedély megszerzéséhez
köti. Sok esetben azonban ezek az objektív tényezk sem garantálják, hogy a msorterjeszt
számára egyértelmen kiszámítható legyen a továbbítási kötelezettség teljesítéséhez
szükséges msorterjesztési kapacitások mértéke. Ez orvosolható az e célra fenntartandó
kapacitások kifejezett korlátozásával. Erre azért is szükség van, mert nem minden esetben
határozható meg olyan tényez, ami alapján a must carry státusszal rendelkez szolgáltatások
pontosan kijelölhetk; a szolgáltatás helyi jellege például megalapozhatja a must carry
státuszt, de jellemzen nem egyetlen szolgáltatást érint. Az alkotmányos médiaszabályozási
célokat leginkább az a megoldás szolgálja, amely ebben az esetben a msorkínálat
sokszínségét legnagyobb mértékben elmozdító szolgáltatásokat részesíti elnyben. Ezzel
kapcsolatban a szabályozás a platform-üzemeltet részére mérlegelési lehetséget biztosíthat,
de alkotmányos és közösségi jogi szempontból is elfogadható az – az átláthatóságot
egyébként ersít – megoldás, amely a szabályozóhatóságot jogosítja fel e kapacitások
elosztására. A platform-üzemeltet részére biztosított mérlegelési jog a platform-üzemeltet
„szerkesztési szabadságát” kisebb mértékben korlátozza ugyan, de a plurális médiarendszer
kialakítását szolgáló, a kapacitások meghatározott részét érint korlátozás – a szabályozás
konkrét módjától függen – nem jelent aránytalan beavatkozást.
Nem egyértelm, hogy az a német és a magyar szabályozásban alkalmazott, st az osztrák
multiplex-engedélyben is megjelen megoldás, amely a terjesztési kapacitások egészének
vagy egy részének elosztását a törvényben – illetve a multiplex-engedélyben – meghatározott
szempontokhoz köti, tekinthet-e egyáltalán továbbítási kötelezettségnek. E rendelkezések
alapján egyértelmen egyetlen msorszolgáltatásról sem állapítható meg, hogy must carry
körbe tartozik-e. Ha nem továbbítási kötelezettségként értelmezzük e rendelkezéseket, akkor a
közösségi joggal való összhang azért hiányzik, mert ilyen hozzáfélési kötelezettséget
jogszabály nem írhat el, kötelezettség-kiszabásra kizárólag a szabályozóhatóság döntésével
kerülhet sor. Továbbítási kötelezettségként értelmezve e rendelkezéseket a közösségi joggal
való összhangjuk azért kétséges, mert nem határozzák meg megfelel pontossággal az érintett
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msorszolgáltatásokat, a msorterjeszt számára nem teszik egyértelmvé a kötelezettség
terjedelmét. Az irányelv nem ad iránymutatást a msorszolgáltatások „meghatározottságának”
mértékérl, így a msorterjeszt széles mérlegelési joga sem zárja ki feltétlenül e
követelmény teljesülését, különösen akkor, ha az így érintett kapacitások nagyságát a törvény
meghatározza, és a msorszolgáltatók és msorterjesztk közötti viták rendezéséhez
megfelel fórumot és eljárást biztosít. Az átláthatóság, a msorszolgáltatások
„meghatározottsága” szempontjából azonban e megoldás összességében aggályos. A
közösségi szabályozás vélelmezheten olyan must carry elírást tartott szem eltt – és
álláspontom szerint is az a szabályozási megoldás követend –, amely a msorszolgáltatók
szk és pontosan, minden mérlegelést kizáró módon meghatározott körére terjeszti ki a
továbbítási kötelezettséget. Közösségi jogi szempontból tehát a kapcsolódó elírások nagy
valószínséggel nem minsülnek must carry kötelezettségnek, tartalmilag, funkciójuk alapján
azonban mégis továbbítási kötelezettséget rónak a msorterjesztre.
A must carry jellemz szabályozási megoldása a szerzdéskötési kötelezettség. A magyar
szabályozás – „gazdaságilag és mszakilag indokolt ajánlat esetén” – a msorterjesztre
kifejezetten szerzdéskötési kötelezettséget ró; az ebbl ered viták rendezését a
msorszolgáltató bírósági, választottbírósági vagy – az NHH által lefolytatott, szükség esetén
az ORTT szakhatósági közremködésével zajló – hatósági úton kezdeményezheti (Dtv. 25-27.
§). Az osztrák szabályozás is a must carry feltételeinek az érintettek közötti szerzdéses
rendezését feltételezi. A szerzdéskötés kötelez jellegét egyértelmvé teszi, hogy
megegyezés hiányában a KommAustria – nem hatósági úton létrehozott szerzdéssel, hanem
a megállapodást helyettesít határozatában – írja el a továbbítási kötelezettséget és annak
feltételeit.71 A hatóság meghatározza az elosztás idtartamát, az elosztásnak elssorban a
kábelüzemeltet gyakorlatára figyelemmel kialakított arányos ellenértékét, illetve szükség
esetén az egyéb – különösen mszaki, az analóg vagy digitális csomagban való elhelyezésre
vonatkozó72 – feltételeket. Egyes német tartományi törvények a magyar és az osztrák
szabályozástól jelentsen eltér, közjogi alapú megoldást alkalmaznak. A kábelkapacitásokat
a médiahatóság nem egyes msorszolgáltatásonként, hanem az ilyen célra fenntartott teljes
kapacitásra vonatkozóan egyetlen közigazgatási határozatban osztja el, mivel így biztosítható
a kínálat egészének sokszínsége.73 E határozatok bíróság eltt megtámadhatók, de a bíróság
csak az eljárás jogszerségét vizsgálhatja, a sokszínséggel kapcsolatos hatósági mérlegelést
nem vitathatja.74
A tagállami jogszabályok – amelyek jelents részében (a német és az osztrák szabályozásban
is) még az egyetemes szolgáltatási irányelv megszületése eltt megjelent a továbbítási
kötelezettség – a must carry kötelezettséget különböz szabályozási megoldásokkal
határozzák meg.
Az egyes német tartományi törvények az analóg kábel-kapacitások elosztásával kapcsolatban
általánosságban olyan szabályozási modellt követnek, amelyben a kapacitások egyik részét a
törvényben meghatározott msorszolgáltatások részére kell fenntartani, egy részét a hatóság
osztja el, a fennmaradó kapacitásokról pedig a kábel-üzemeltet maga dönt.75 Az egyes
tartományi törvények eltérnek egymástól egyrészt a kötelez elosztás alá es
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msorszolgáltatás-csoportok jogszabályi meghatározásának részletezettségében, másrészt a
hatóság és a kábel-üzemeltet által elosztott kapacitások arányában.76
A kábelüzemeltet részére azok a törvények hagyják a legnagyobb mozgásteret, amelyek – a
„hagyományos” must carry modellnek megfelelen – néhány msorszolgáltatás kötelez
továbbításának elírása mellett a fennmaradó kapacitások elosztását a kábelüzemeltetre
bízzák.77 A kötelezen továbbítandó msorszolgáltatások közé tartoznak az adott
tartományban engedélyt szerzett szolgáltatások, a közszolgálati msorszolgáltatások, a
„nyitott csatornák”, illetve a helyi szolgáltatások. E törvények meghatározzák azokat a
szempontokat is, amelyeket a kábelszolgáltatónak a továbbítási kötelezettségen felüli
kapacitások elosztásánál figyelembe kell vennie. Ilyen szempont a közönség érdekeinek
figyelembe vétele, a szolgáltatók és az általános kínálatú szolgáltatások sokszínsége, illetve
a vélemények sokszínsége, az ingyenes msorszolgáltatások elérhetsége, tematikus és
idegen nyelv szolgáltatások megjelenése, meghatározott tematikák elnyben részesítése,
valamint a médiaszolgáltatások megfelel figyelembe vétele. Saarland tartomány
médiatörvénye szerint e szempontoknak csak a kapacitások egyharmadában kell
érvényesülniük, az ezen felül fennmaradó kapacitásokról a kábelszolgáltató „az általános
törvények keretei között” dönt.
Számos tartományi törvény meghatározza a különböz msorkategóriák rangsorát, és e
rangsort a kapacitások elosztásánál figyelembe kell venni. Ebben az ún. sorrendmeghatározási modellben78 (Vorrangmodell) arról, hogy az egyes kategóriákon belül mely
konkrét msorszolgáltatások jutnak kapacitáshoz, vagy kizárólag a kábelszolgáltató79, vagy
részben a médiahatóság, részben a kábelüzemeltet80, vagy kizárólag a médiahatóság81 dönt.
A tartományi törvények rendszerint
 a törvény alapján mköd msorszolgáltatások (gesetzlich bestimmte Programme),
azaz a regionális és országos közszolgálati msorszolgáltatások, valamint az adott
tartományban – a tartományi médiatörvény alapján – engedélyt szerzett kereskedelmi
msorszolgáltatások,
 a helyben szokásosan – azaz földfelszíni msorszórás útján – fogható szolgáltatások,
 valamint a más tartományban vagy külföldön engedélyt szerzett szolgáltatások
msorcsoportját hozzák létre.82
Egyes törvényekben további msorcsoport lehet a kísérleti adások csoportja83, az adott régió
részére készített msorok vagy msorablakok84, a közösségi msorszolgáltatások és az ún.
„nyitott csatornák” csoportja85. Míg a msorcsoportok nagy része egyúttal az abba a
csoportba tartozó egyes msorszolgáltatásokat is egyértelmen meghatározza, addig a más
tartományban vagy külföldön engedélyt szerzett szolgáltatások közül jellemzen valamilyen
kiválasztási eljárásban kell meghatározni azokat, amelyek – szabad kapacitás fennmaradása
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esetén – kábeles kapacitáshoz jutnak. Az egyes törvények e kategórián belül különböz
kiválasztási szempontokat határoznak meg. Ilyen szempontok a msor általános/szakosított
tematikája, meghatározott tematikák megjelenése, idegen nyelv msorok megjelenése, nézi
érdekek figyelembe vétele.86 Egyes törvények részletes szempontrendszer helyett mindössze a
sokszínség követelményét határozzák meg a kapacitáselosztás szempontjaként.87
A tartományi médiatörvény az ún. kiválasztási modellben88 (Auswahlmodell) a kötelezen
elosztandó – közszolgálati és helyben szokásosan fogható – msorszolgáltatások
meghatározása mellett a fennmaradó kapacitások elosztására a médiahatóságot jogosítja fel.89
A kiválasztás f szempontja a kábelhálózaton továbbított msorok sokszínségének
elmozdítása. Kiválasztási szempontként határozzák meg a tartományi törvények többek
között a msor regionális vonatkozását90, a közönség igényeinek figyelembevételét91, az
idegen nyelv, illetve a szomszédos országokból származó msorszolgáltatások
megjelenését92, valamint meghatározott msortematikák elnyben részesítését93. A
médiatörvény e modellben is fenntarthat olyan kapacitásokat, amelyek elosztásáról a
kábelszolgáltató maga rendelkezik.94 Az Európai Bizottság Németország ellen Niedersachsen
tartomány médiatörvénye miatt kikényszerítési eljárást indított, mivel a Bizottság szerint a
szabályozás aránytalan beavatkozást valósít meg azzal, hogy a kapacitások elosztását teljes
egészében a médiahatóság hatáskörébe utalja.95
A digitális msorelosztási kapacitások szabályozásában a német jogalkotó – egységesen
minden tartományra – olyan modellt követ, amelyben a kapacitások egyik része must carry
kötelezettségek teljesítésére, egy további része (can carry, non-must carry, must carry minus)
pedig a sokszínség alkotmányos követelményének érvényesítésére szolgál. A msorelosztó
csak az e kapacitásokon felül rendelkezésre álló kapacitásokkal gazdálkodhat szabadon, az
„általános törvények” keretei között [RStV 52. § (4) 2]. A sokszín tartalomkínálat elérhetvé
tételét e szabályozási megoldás akkor is garantálja, ha teljesen nem zárható ki annak a
kockázata, hogy a kábelüzemeltet szabad rendelkezésébe tartozó kapacitások elosztásánál a
must carry és can carry kötelezettségek eredményeként létrejött sokszínség csorbulhat.
Önmagában a digitális hálózatokon elérhet szolgáltatások mennyisége jelents
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kockázatcsökkent tényez.96 St a növekv kapacitásmennyiség megkérdjelezi a digitális
kapacitások egyharmadára kiterjed can carry kötelezettségek arányosságát; a must carry
céljára fenntartott kapacitás-mennyiség gyakorlatilag elegend az összes analóg
msorszolgáltatás terjesztésére.97 A kapacitások arányában meghatározott továbbítási,
hozzáférési kötelezettségek ráadásul nem ösztönöznek mszaki fejlesztésre, mivel annak
eredményeként a szolgáltató szabadon felhasználható kapacitásai jelentsen nem bvülnek.98
A megoldásnak a szabályozási cél elérésére való alkalmasságát az is megkérdjelezi, hogy a
can carry kapacitások elosztásával kapcsolatban a szabályozás nem zárja ki azt, hogy a
kábelszolgáltató az egyébként is kedvelt, nagy nézettség kereskedelmi msorszolgáltatásokat
részesítse elnyben, és a kevésbé vonzó, de a tartalomkínálat sokszínségét ténylegesen
elmozdító tematikus, közösségi szolgáltatások részére ne biztosítson hozzáférést.99 A
digitális kapacitások ilyen felosztásából – bár a szabályozás egyértelm iránymutatást nem ad
– az is következik, hogy nem msorterjesztési célra is kizárólag a must carry és can carry
kötelezettségeket meghaladó kapacitások használhatók.100
Az osztrák szabályozás a must carry státusszal rendelkez szolgáltatások egy részét pontosan
meghatározza, más részüket a szabályozóhatóság a törvényben rögzített szempontok alapján
jelöli ki; utóbbi esetben is teljesül az arányosság követelménye, mert a KommAustria a
kábelszolgáltatót legfeljebb egy-egy, a meghatározott szempontoknak megfelel szolgáltatás
továbbítására kötelezheti [PrTV-G 20. § (3)].
A hazai szabályozás nem minden elemében felel meg az átláthatóság – és a közérdekség –
követelményének. A továbbítási kötelezettség alá es, meghatározott számú „magyarországi
körzeti vagy országos msorszolgáltatás” kiválasztásához a törvény további szempontokat
nem ad [Dtv. 25. § (6)]. E szabályozási megoldás nem tartalmaz garanciát arra, hogy a
továbbítási kötelezettség hozzájárul a közönség számára elérhet tartalomkínálat
sokszínségéhez, végs soron nem tisztázza a beavatkozás célját. St e kötelezettség
diszkriminál is a hazai és más EU-tagállambeli szolgáltatók között, ami közösségi jogi
szempontból szintén aggályos. Ez az aggály a kötelezen továbbítandó helyi szolgáltatások
esetében nem fogalmazódik meg. Azokkal kapcsolatban ugyanis a törvény úgy rendelkezik,
hogy abban az esetben, ha a szerzdéses ajánlatok között helyi nem nyereségérdekelt
msorszolgáltatóé vagy msorszolgáltatóké is megtalálható, úgy a msorterjesztt legalább
egy helyi nem nyereségérdekelt msorszolgáltatóra vonatkozóan szerzdéskötési
kötelezettség terheli [Dtv. 25. § (5)]. A továbbítási kötelezettség alá es közszolgálati
msorszolgáltatások kijelölése alapján az érintett szolgáltatások egyértelmen
meghatározhatók [Dtv. 25. § (1)]. Az átláthatóság és közérdekség követelményének
teljesülése kétséges a médiapolitikai szempontból meghatározó jelentség msorterjesztkre
kirótt kötelezettségekkel kapcsolatban. A törvény e körben olyan – a következ pontban
ismertetett – kiválasztási szempontokat határoz meg, amelyek sem a msorterjeszt, sem a
szabályozóhatóság számára nem teszik lehetvé annak egyértelm eldöntését, hogy a must
carry státuszt igényl msorszolgáltatás jogosult-e a státusz megszerzésére. A vitás kérdések
eldöntésére a törvény a hírközlési hatóságot jogosítja fel, de felismerve a kérdés alkotmányos,
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médiaszabályozási jelentségét, abba – az ügy eldöntését érdemben befolyásoló –
szakhatóságként a médiahatóságot is bevonja.
3.3. A továbbítási kötelezettség alá vont msorszolgáltatások
3.3.1. Ésszer, közérdek és arányos szabályozási célok
A közösségi jog a must carry státusz meghatározását azzal a rendelkezéssel befolyásolja,
amely szerint továbbítási kötelezettségek abban az esetben írhatók el, ha ezek ésszerek és
egyértelmen meghatározott közérdek célok eléréséhez szükségesek; a közérdek célok
meghatározása egyúttal a kötelezettségek átláthatóságának is alapfeltétele.101 Az ésszerség
minimumfeltétele a mszaki és gazdasági megvalósíthatóság.102
A msorszolgáltatásról szóló német tartományközi szerzdés az analóg kábeles kapacitások
tartományi szabályozását szintén a világosan meghatározott közérdek célokhoz köti; ilyen
közérdek cél különösen a plurális, a vélemények sokszínségét megvalósító médiarendszer
kialakítása. [RStV 52. § (1)]. Az osztrák médiatörvény indoklása a szabályozást megalapozó
közérdekként nevesíti az osztrák vonatkozású – elvileg tehát a közösségi joggal összhangban
bármely tagállam szolgáltatója által nyújtott – tartalmak támogatását. A digitális átállási
törvény külön rendelkezésben határozza meg a must carry kötelezettségek alapjául szolgáló
közérdek célokat. Ezek a nemzeti, etnikai kisebbségi kultúra és az európai kultúra
megrzése, védelme, illetve továbbfejlesztése, a nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelv
ápolása, az állampolgárok tájékozódási szükségleteinek kielégítése, a demokratikus
közéletben való részvételük elsegítése, és a vélemények sokszínségének megrzése [Dtv.
24. § (1)]. A célokat felsoroló – valódi kötelez ervel nem rendelkez – deklaráció azonban
önmagában nem pótolja az egyes elosztási kötelezettségek céljának azonosíthatóságát.
Az Európai Bíróság gyakorlatára vár annak tisztázása, hogy az egyetemes szolgáltatási
irányelv szerinti „közérdek célkitzések” szélesebb felhatalmazást adnak-e a
msorszolgáltatások szabad áramlása korlátozásának, mint a korlátozhatóság általános
feltételeként alkalmazott közérdeken alapuló kényszerít ok. A belga must carry
kötelezettségeket vizsgáló ítéletében a Bíróság a meghatározott követelmények azonban
várhatóan a továbbítási kötelezettségek jövbeli értékelésénél is irányadók lesznek, és a
szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó olyan indokok, amelyek nem minsülnek
kényszerít közérdek oknak, nagy valószínséggel közérdek célkitzésként sem
elfogadhatók. Ezzel összhangban a Bizottság szerint közérdek cél lehet a média pluralizmusa
vagy a kulturális sokszínség103; a preambulum közérdek célként nevesíti a fogyatékkal él
felhasználók megfelel hozzáférésének lehetvé tételét104.
A Bíróság szerint kultúrpolitikai célok, illetve a pluralizmus, mint kényszerít közérdek ok a
must carry elírásokat is csak akkor legitimálja, ha a msorszolgáltatás-nyújtás
szabadságának korlátozása a szabályozási cél elérésére alkalmas és arányos. A szabályozási
101

A Bizottság Belgium ellen kikényszerítési eljárást indított, elssorban azért, mert az érintett jogszabály
alapján nem állapítható meg a szabályozás alapjául szolgáló közérdek, hiányzik a kötelezettség teljesítésének
pontos kritériuma, továbbá nem korlátozza a szabályozás az e célra fenntartandó kapacitás nagyságát.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/255&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
102
Marsden, 1999, 30.; Egyetemes szolgáltatási irányelv 31. cikk (1)
103
Cec, 2002, 7.
104
(43) preambulum-bekezdés

26

cél elérésére alkalmas szabályozás olyan msorokat von a kötelezettség hatálya alá, amelyek
biztosítják, hogy az adott vételkörzetben élk „ne legyenek megfosztva a helyi, az országos
információkhoz, illetve a saját kultúrájukat képvisel msorokhoz saját nyelvükön való
hozzáféréstl”.105 Az arányosság a Bíróság szerint elssorban a státusz elnyerésének
szabályozásával garantálható106:
 A szabályozásból minden msorszolgáltató számára elzetesen ki kell derülnie a státusz
elnyeréséhez szükséges, konkrétan teljesítend feltételek jellegének és terjedelmének,
valamint a kapcsolódó közszolgálati jelleg kötelezettségeknek. Ez egyúttal az egyetemes
szolgáltatási irányelv átláthatóságra vonatkozó követelményének teljesítéséhez is
elengedhetetlen. A konkrét ügyben a Bíróság hangsúlyozta: „E tekintetben az elvi
nyilatkozatoknak, valamint az általános politikai célkitzéseknek a nemzeti szabályozás
indokolásában történ egyszer felsorolása nem tekinthet elegendnek.”107
 Valamely msorszolgáltatás – nem pedig msorszolgáltató – kizárólag objektív
szempontok alapján szerezhet must carry státuszt. E szempontoknak alkalmasaknak kell
lenniük a pluralizmus biztosítására, lehetvé téve különösen az országos és a helyi
információkhoz való hozzáférést.
 A továbbítási kötelezettség alá es szolgáltatások számára fenntartott csatornák száma
nem haladhatja meg nyilvánvalóan a szabályozási célkitzések megvalósításához
szükséges számot.
 A must carry státusz elnyerésének szempontjai nem tartalmazhatnak hátrányos
megkülönböztetést, azaz különösen nem foglalhatják magukban azt a követelményt, hogy
az adott vállalkozásnak a nemzeti területen letelepedettnek kell lennie.
A must carry kötelezettség teljesítéséhez lekötött kapacitások nagyságának az egyes
hálózatok kapacitásainak folyamatos bvülése mellett arányosabb, a beruházásokat is jobban
ösztönz – az osztrák és a magyar szabályozásban kizárólagosan alkalmazott – megoldása a
kapacitások számszer meghatározása. Abban az esetben, ha a kötelezettség a mindenkori
kapacitások arányában határozza meg, akkor a hálózat fejlesztése ellenére az üzemeltet
mozgástere kisebb mértékben n, és ez akár vissza is foghatja a fejlesztéseket; a digitális
kapacitásokra vonatkozóan a német szabályozás ezt a megoldást alkalmazza (ld. fent).
A szabályozás arányosságát a lekötött kapacitások nagysága mellett az is befolyásolja, hogy a
msorterjeszt a kötelezen továbbított szolgáltatás nyújtójától kaphat-e ellenszolgáltatást. Az
egyetemes szolgáltatási irányelv must carry rendelkezésének eredeti szövege még a
hálózatüzemeltett illet kötelez ellenszolgáltatásról rendelkezett, aminek mértékét az
igénybe vett kapacitással arányosan kellett volna megállapítani.108 Az irányelv elfogadott
rendelkezése már csak lehetséget biztosít a tagállamoknak megfelel, nem diszkriminatív
díjazás megállapítására [31. cikk (2)]. Az ellenszolgáltatás lehetsége függ az adott
platformon egyébként alkalmazott üzleti modelltl is. A digitális átállási törvény szerint a
msorterjesztési szolgáltatás valamennyi közszolgálati msorszolgáltató számára díjmentes és
a közszolgálati msorszolgáltató sem követelhet msorai terjesztéséért a msorterjeszttl
ellenszolgáltatást [Dtv. 25. § (4)]. A rendelkezés nem technológia-semleges, mivel a
msorszórásra nem vonatkozik; még ha analóg msorszórás esetén indokolható is a
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szabályozás azzal – a nem jogi érvvel –, hogy a msorszóró vállalkozás kapacitásainak
meghatározó részét a közszolgálati msorok továbbítására fordítja, digitális környezetben a
különbségtétel aggályos. A rendelkezésbl közvetve az is következik, hogy a must carry
körbe tartozó más szolgáltatások terjesztése egyik fél oldalán sem ingyenes.109 A földfelszíni
msorszórás hasonló szabályozására a német és az osztrák jogban azért nincs szükség, mert a
közszolgálati msorszolgáltatók mindkét országban saját msorszóró hálózattal rendelkeznek.
A must carry státusszal rendelkez szolgáltatások továbbítása egyik szabályozás szerint sem
ingyenes.110
A továbbítási kötelezettség arányosságának további fontos garanciája a kötelezettségeknek az
egyetemes szolgáltatási irányelvben elírt rendszeres felülvizsgálata. Az irányelv tervezetében
a rendszeres felülvizsgálat helyett még kifejezetten az állt, hogy a must carry kötelezettség
kiszabása csak idben korlátozott lehet.111 Az elfogadott normaszöveg ezt már nem, csak a
rendszeres felülvizsgálat kötelezettségét tartalmazza; ennek célja annak figyelemmel kísérése,
hogy a technológiai fejldés ellenére szükséges-e, és ha igen, milyen terjedelemben
fenntartani a kötelezettségeket. A Bizottság a felülvizsgálattól a must carry elírások
fokozatos leépítését várja.112 A német médiaszerzdés háromévenként rendeli felülvizsgálni a
kötelezettségeket [RStV 53. §]. A rendszeres felülvizsgálat követelményének a tagállamok
nem csak kifejezetten erre irányuló eljárás szabályozásával, vagy éppen a vonatkozó
jogszabály idbeli hatályának korlátozásával, hanem az érintett jogszabály tényleges
felülvizsgálatával is eleget tehetnek. A felülvizsgálati kötelezettségnek így az az osztrák
szabályozási megoldás is megfelel, amely szerint abban az esetben, amikor a
szabályozóhatóság a felek közötti vitarendezés keretében határozattal állapítja meg a
továbbítási kötelezettséget, meghatározza annak idtartamát is [PrTV-G 20. § (6)]. Ez a
megoldás azonban nem garantálja a felülvizsgálatot azokban az esetekben, amikor a felek
vitarendezés nélkül állapodnak meg. A digitális átállási törvény szerint az NHH és az ORTT
közösen legalább kétévente jelentést készítenek a továbbítási kötelezettségek
érvényesülésérl, és ha ez alapján indokolt, akkor kezdeményezik a kötelezettségek
módosítását (Dtv. 28. §). Mivel azonban a törvény nem tartalmaz garanciát arra, hogy a
kezdeményezés alapján a jogalkotó köteles legyen felülvizsgálni a szabályozást, ezért ez a
megoldás nem elégíti ki a rendszeres felülvizsgálat követelményét.
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3.3.2. Közérdek célok és közszolgálati megbízatás
Az egyetemes szolgáltatási irányelv a must carry körbe vonható tartalomszolgáltatásokat
közelebbrl nem határozza meg. A továbbítási kötelezettségeket a „rádió- és televíziócsatornákra és szolgáltatásokra”113 (radio and television broadcast channels and services) írja
el. A munkaanyag szerint e szolgáltatások magukban foglalják a teletext szolgáltatásokat,
valamint a fogyatékkal élk hozzáférését segít szolgáltatásokat.114 A munkaanyag alapján is
vélelmezhet, hogy az egyetemes szolgáltatási irányelv a hagyományos, „lineáris”
tartalomszolgáltatásokat kívánja bevonni a must carry körbe, de a megfogalmazás a hatályos
televíziós irányelv fogalom-használatával sincs összhangban, és további értelmezési
kérdéseket vet majd fel az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv. Az egyetemes
szolgáltatási irányelv rendelkezésébl inkább az az értelmezés következik, hogy a továbbítási
kötelezettségek az on demand tartalomszolgáltatásokra nem terjednek ki.115 A
msorszolgáltatásról szóló német tartományközi szerzdés116, illetve néhány tartományi
médiatörvény117 ugyanakkor a telemédia-szolgáltatások megfelel figyelembe vételét írja el
a must carry kapacitások elosztásánál.118
A Bizottság els elkészít anyaga szerint a „kábelszolgáltatók nem kötelezhetk olyan
msor továbbítására, amire nem vonatkozik közszolgálati megbízatás”.119 A Bizottság
eredetileg tehát a lehet legszkebb körre, a közszolgálati msorszolgáltatásokra kívánta
szorítani a továbbítási kötelezettséget. A hatályos szövegbl ez a szk értelmezés már nem
vezethet le. A 2002-es munkaanyag már azt tartalmazza, hogy a továbbítási kötelezettség
nem korlátozódik eleve a közszolgálati msorszolgáltatók msoraira.120 Az irányelv alapján a
meghatározott közérdek célt szolgáló bármely msorszolgáltatásra kiterjeszthet a
kötelezettség, ha a kötelezettség arányos és átlátható. Az Európai Bíróság a kereskedelmi
msorszolgáltatások részére biztosított must carry státuszt önmagában nem kifogásolta,
azonban az ítélet szerint a must carry státusz elnyerése alapveten valamiféle közszolgálati
kötelezettség teljesítéséhez kötött.
Alkotmányjogi megközelítésben azt kell vizsgálni, hogy melyek azok a szolgáltatások,
amelyek szükségesek a demokratikus közvélemény, illetve a plurális médiarendszer
kialakulásához. A 22/1999. (VI. 30.) AB határozat szerint „a közérdek adatok
megismeréséhez fzd alkotmányos alapjog biztosítása az állam alkotmányos
kötelezettségévé teszi a közszolgálati msor- és hírszolgáltatók folyamatos és zavartalan
mködtetését”. Az ezzel kapcsolatos alkotmánybírósági érvelés egyáltalán nem meggyz –
nincs összhangban a közérdek adatok megismerése, mint önálló, mindenkit megillet
alapjog értelmezésével, és egy szélesebben értelmezett tájékozódási joggal kapcsolatban sem
bizonyította az Alkotmánybíróság, hogy az a közszolgálati médiumok nélkül ne valósulhatna
113
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meg121 –, az abból levont következtetés mégis az, hogy a közérdek adatok nyilvánosságának
„érvényesítése és garantálása kényszeríten kötelezi az államot arra, hogy a msor- és
hírszolgáltatók szervezeteit fenntartsa”, az információszabadság „kényszeríten megköveteli a
közszolgálati msorszolgáltatók [és hírszolgáltatók] folyamatos és zavartalan mködését”
[22/1999. (VI. 30.) AB hat.]. A közszolgálatiság ilyen alkotmányos pozíciójából
egyértelmen következik, hogy „a közszolgálatiságnak egyenl feltételek mellett elérhetnek
kell lennie mindenki számára, függetlenül a tartózkodási helytl és a társadalmi
hovatartozástól”.122 A közszolgálatiság csak akkor töltheti be alkotmányos feladatait, ha
minden platformon hozzáférhet.
Ez a következtetés a német alkotmánybíróság gyakorlatából is levonható. A német
alkotmánybíróság a közszolgálati msorszolgáltatás szerepét az ún. alapellátás
(Grundversorgung) biztosításában határozta meg.123 Ez alapján a jogalkotó köteles olyan
jogszabályi környezetet kialakítani, amely biztosítja, hogy a közszolgálati msorszolgáltatók
a lakosság egésze számára nyújtanak msorszolgáltatást, és ezek átfogó, a média
hagyományos – a véleményalkotás és a politikai akarat kialakítását, a szórakoztatást, a
részletes tájékoztatást, valamint a kulturális felelsséget magában foglaló – feladatainak teljes
spektrumát lefed tájékoztatást nyújtanak, illetve garantálják a vélemények sokszínségének
megjelenését.124 1986-ban az alkotmánybíróság az alapellátás elengedhetetlen részeként
határozta meg a földfelszíni terjesztés msorszolgáltatás fenntartását, ezt 1991-ben
kibvítette a fejldés garantálására vonatkozó kötelezettséggel, azaz az új technikai
lehetségekre
épül
új
szolgáltatások
igénybevételével.125
A
közszolgálati
msorszolgáltatások kötelez terjesztése következik a német alkotmánybíróságnak abból az
álláspontjából is, hogy a sokszínségnek minden egyes platformon érvényesülnie kell.126
A must carry kötelezettségek és a „közszolgálatiság” összefüggését az angol
médiaszabályozás is megersíti,127 ami ugyanakkor arra is rámutat, hogy a közszolgálatiság e
kötelezettségekkel kapcsolatban nem feltétlenül és kizárólag intézményi értelemben jelenhet
meg. A Communications Act 2003 szerinti elosztási kötelezettség a digitális BBC-, Channel
3, Channel 4, Channel 5 és az S4C Digital szolgáltatásokra, mint a törvényben
közszolgálatiként meghatározott szolgáltatásokra, valamint a digitális közcélú teletext
szolgáltatásra terjed ki.128 Másrészrl a közszolgálati msorszolgáltató által készített minden
msor sem rendelkezik feltétlenül must carry státusszal. Különösen azért válik ez fontos
kérdéssé, mert a digitális médiarendszerben egyre jellemzbb a közszolgálati
msorszolgáltatók – saját multiplexükön vagy mholdas msorszórással – különböz
tematikus msorokat indítanak. A közszolgálati msorszolgáltatónak az a lehetsége, hogy új
szolgáltatásokat indítson, a platform-üzemeltetk számára átláthatatlanná és aránytalanná
teheti az ezekre is kiterjed továbbítási kötelezettséget.
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A jogharmonizáció egyelre csak néhány tagállamban – az Egyesült Királyságban,
Belgiumban, Lengyelországban – vezetett oda, hogy a továbbítási kötelezettségeket az adott
jogrendszerben közszolgálatiként definiált msorszolgáltatásokra szkítse.129 Az, hogy a
tartalomkínálat sokszínsége szükségessé teszi-e a must carry kötelezettségek kiterjesztését
egyes kereskedelmi szolgáltatásokra is, függ részben az adott médiarendszer sajátosságaitól –
például a közszolgálati msorszolgáltatások pozíciójától, az egyes kereskedelmi
szolgáltatásokat terhel, a bels pluralizmus megvalósulását szolgáló kötelezettségektl –,
részben a fennmaradó kapacitások elosztására vonatkozó szabályozástól. Reinemann szerint a
must carry kötelezettségek és a platform-üzemeltetnek a további kapacitások elosztásával
kapcsolatos mozgástere között „korrelatív összefüggés” van: „Minél inkább megvalósul a
must carry területén a vélemények alkotmányosan megkövetelt sokszínsége, annál inkább
csökkenthetk a must carry-n kívüli területekre vonatkozó kötelezettségek.”130
Feltéve azonban, hogy a közszolgálati msorszolgáltatás a bels pluralizmus
követelményének megfelelen önmagában is biztosítani képes a teljes kör, kiegyensúlyozott
arányú és valóságh tájékoztatást, a fennmaradó kapacitások elosztásával kapcsolatban a
platform-üzemeltet mozgástere alkotmányosan csak szk körben korlátozható.131 A
„közszolgálati feladatellátást” a közszolgálatiság intézményi kereteinél tágabban értelmezve a
must carry elírásokat legfeljebb azokra a szolgáltatásokra indokolt kiterjeszteni, amelyek a
törvényben, engedélyben vagy egyéb hatósági határozatban foglalt – tehát számon kérhet –
msortartalmi kötelezettségeik alapján közvetlenül részt vesznek a médiaszabályozási célok –
különösen a kulturális sokszínség, a helyi információkhoz való hozzáférés –
megvalósításában. Ezek közé elssorban a helyi, illetve a nem nyereségérdekelt
szolgáltatások tartoznak. Alkotmányjogilag aligha támasztható alá például az a német
tartományi rendelkezés, amely legalább egy teleshopping-csatorna kötelez továbbítását írja
el.132 Álláspontom szerint összességében nem alkotmánysért az a megoldás, amely
kereskedelmi msorszolgáltatás részére egyáltalán nem biztosít must carry státuszt. Az ezzel
ellentétes megoldás sem eleve alkotmánysért, ha a must carry státusz biztosítása a plurális
médiarendszer kialakítását szolgálja. A közszolgálati feladatokat ellátó kereskedelmi
msorszolgáltatások részére biztosított must carry státusz része lehet egy olyan – az angolhoz
hasonló – szabályozási koncepciónak, amelyben a szabályozó éppen e státusszal jutalmazza a
közszolgálati feladatok vállalását.
3.3.3. Must carry státusz a német, az osztrák és magyar jogban
A német tartományi médiatörvények, az osztrák és a magyar szabályozás is kötelezen
továbbítandó tartalomként határozza meg a közszolgálati msorszolgáltatásokat. A német
médiatörvények e kötelezettséget rendszerint az adott tartomány részére törvényben
meghatározott szolgáltatásokra terjeszti ki, ez alatt az országos és az adott tartománynak szóló
regionális közszolgálati szolgáltatásokat értve.133 A digitális kábelkapacitások esetében a
továbbítási kötelezettség a közszolgálati msorszolgáltatók digitális msorcsomagjaira is
kiterjed [RStV 52. § (3) 1]; ez a megoldás, különös tekintettel a msorcsomag tartalmának és
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terjedelmének változtathatóságára, az arányosság szempontjából aggályos.134 Az osztrák
szabályozás szerint a kábelüzemeltetk az ORF általános kínálatú msorszolgáltatásait
kötelesek elosztani, feltéve, hogy ez nem jár aránytalan ráfordítással [PrTV-G 20. § (1)]. Az
ORF már mköd és jövbeli tematikus szolgáltatásaira tehát nem terjed ki az elosztási
kötelezettség.135 A hazai terjesztési kötelezettségeket meghatározó digitális átállási törvény
must carry státusszal azokat a közszolgálati msorszolgáltatásokat ruházza fel, amelyeket
maga a médiatörvény nevesít, függetlenül attól, hogy ezeken kívül az egyes
msorszolgáltatók indítottak, indítanak-e újabb szolgáltatásokat [Dtv. 25. § (1)].
A továbbítási kötelezettséget sok esetben a – sokszín médiarendszer megvalósulásához
elengedhetetlen – helyi és közösségi msorszolgáltatás támogatása indokolja. A német
tartományi médiatörvények egy része szerint a kábelszolgáltató továbbítani köteles az adott
régió részére készített msorokat136, a közösségi msorszolgáltatásokat és az ún. „nyitott
csatornákat”137. A digitális kapacitásokkal kapcsolatban az RStV úgy rendelkezik, hogy
továbbítási kötelezettség alá esnek – egy analóg televíziós msorszolgáltatás átviteli
kapacitásai erejéig – az adott tartományban engedélyezett regionális és helyi televíziós
msorszolgáltatások, valamint a „nyitott csatornák” [RStV 52. § (3) 3]. A helyi érdekek
figyelembe vételét szolgálja azoknak a kereskedelmi msorszolgáltatásoknak a must carry
státusza, amelyek regionális msorablakot tartalmaznak; ez egyúttal a regionális
msorablakok készítését is elmozdítja.138 Az osztrák törvény – a msorszolgáltató és a
kábelüzemeltet közötti tárgyalások sikertelensége esetén – a szabályozóhatóságot jogosítja
fel arra, hogy a helyi, azaz legfeljebb egy tartományt érint139 tájékoztatást elmozdító,
jelents – legalább napi 120 perc – saját készítés msort közl msorszolgáltatásokra is
kiterjesztheti. A kötelezettség-kiszabás lehetségét szkíti, hogy arra csak akkor kerülhet sor,
ha a kábelhálózaton legfeljebb egy ugyanilyen típusú msorszolgáltatás férhet hozzá [PrTVG (3) 2]. A helyi msorszolgáltatásokat a magyar szabályozás is must carry státusszal ruházza
fel, feltéve, hogy a msorszolgáltató székhelye a msorterjeszt vételkörzetében – vagy
valamely elkülönült szolgáltatási területén – található, msorát célzottan a helyi
msorterjeszt vételkörzetében él elfizetk számára nyújtja, és a napi msorideje a négy
órát eléri. E kötelezettség a msorterjesztt a teljes kapacitásának legalább tíz százalékáig, de
legfeljebb három msorszolgáltatóig terheli. A helyi szolgáltatások között a must carry
kapacitások elosztásánál kiemelten figyelembe kell venni a helyi közmsor-szolgáltatást és a
helyi nem nyereségérdekelt msorszolgáltatást [Dtv. 25. § (5)].
A német médiaszabályozás terjesztési kötelezettségeinek minden tartományi médiatörvényben
megjelen célja a földfelszíni msorszolgáltatásra engedélyt kapott msorszolgáltatások
megjelenésének garantálása a kábeles platformokon; e szolgáltatásokat – függetlenül azok
regionális kötdésétl – a tartományi törvények must carry státusszal ruházzák fel. Egyes
médiatörvények a kötelezettséget nem az adott tartományban engedélyt szerzett
szolgáltatásokra, hanem a „helyben szokásosan fogható”, azaz földfelszíni sugárzással
terjesztett, antennával fogható szolgáltatásokra terjeszti ki; e két megfogalmazás gyakorlatilag
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ugyanazokat a szolgáltatásokat érinti.140 E szerint tehát a jogalkotó az adott tartományban
engedélyt szerzett szolgáltatások részére a lehet legnagyobb lefedettséget biztosítja, és ezzel
a szolgáltatók számára az adott tartományban vonzóbbá teheti az engedély megszerzését; a
must carry e funkciója a digitális médiarendszerben eltérbe kerülhet. Thomaschki és Krakies
alkotmányos szempontból azért tartja elfogadhatónak ezt a szabályozást, mert az engedély
megszerzésének minden esetben feltétele a médiarendszer sokszínségének elmozdítása, és
így az érintett szolgáltatások a kábeles msorkínálat sokszínségét is elmozdítják.141
Ugyanez a szabályozási cél az osztrák törvényben is megjelenik: a kábelüzemeltet köteles
továbbítani az országos, földfelszíni msorszolgáltatási engedéllyel rendelkez szolgáltató
msorát, valamint a kábelüzemeltet vételkörzetében nem országos engedéllyel rendelkez
szolgáltató msorát, függetlenül attól, hogy e msorokat eredetileg analóg vagy digitális
formában sugározzák [PrTV-G 20. § (2)]. Nem köti földfelszíni engedélyhez a digitális
átállási törvény a magyarországi körzeti vagy országos – napi négy óra msoridt elér –
msorszolgáltatásokra kiterjed továbbítási kötelezettséget. A körzeti msorszolgáltatások
esetében142 ennek további feltétele, hogy a msorszolgáltató székhelye a msorterjeszt
vételkörzetében vagy elkülönült szolgáltatási területén található, és msorát célzottan a
msorterjeszt vételkörzetében él elfizetk számára nyújtja. A törvény a msorterjeszt
teljes kapacitásának legalább tíz százalékára, legfeljebb azonban három msorszolgáltatóra
korlátozza a továbbítási kötelezettség teljesítéséhez felhasználandó kapacitásokat [Dtv. 25. §
(6)].
Az osztrák szabályozás a hazai vonatkozású tartalomkínálat bvítése végett a továbbítási
kötelezettséget kifejezetten kiterjeszti a nagyobb részt osztrák vonatkozású msorszámokat
bemutató, a sokszínséget elmozdító, nem helyi vagy regionális érdekeket szolgáló
msorszolgáltatásokra. E kötelezettséget a szabályozóhatóság róhatja ki, a msorszolgáltató
kezdeményezésére, a felek megegyezésének hiányában, feltéve, hogy a msorszolgáltatás
legalább napi 12 óra saját készítés msort tartalmaz. A kötelezettség kiszabásának további
feltétele, hogy a kábelhálózaton ilyen típusú msor még nem kerül terjesztésre. A törvény
nem teszi világossá e kötelezettség viszonyát az országos kereskedelmi msorszolgáltatásra
vonatkozó must carry kötelezettséggel.
A német és a hazai szabályozás a must carry kötelezettséget – jellemzen a terjesztési
kapacitások elosztásának szempontjait meghatározva – további msorokra, msorkategóriákra
is kiterjesztik. A német can carry szabályozás szerint a digitális kábelkapacitások
meghatározott arányát – tehát nem a kapacitások egészét – a kábelüzemeltet a fogyasztók
érdekeinek figyelembe vételével osztja el úgy, hogy a msorszolgáltatók nagy száma részére
biztosít hozzáférést, illetve az általános kínálatú, az ingyenes, a tematikus és az idegen nyelv
msorszolgáltatások sokszín msorválasztékát teszi elérhetvé, és megfelelen figyelembe
veszi a telemédia-szolgáltatásokat [RStV 52. § (4) 1]. A német szabályozás az érintett
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kapacitások egészére határoz meg egy meglehetsen tág mérlegelési szempontot. A
kábelüzemeltet a kínálat egésze alapján mérlegeli, hogy mely tartalomszolgáltatás mozdítja
el a kínálat sokszínségét. A sokszínség végs garanciája a – plurálisan szervezd –
tartományi médiahatóságok felügyeleti jogköre143: a médiahatóság a részére elzetesen
benyújtott kapacitás elosztási tervet felülbírálhatja, és ha álláspontja szerint az nem felel meg
az elírt mércének, akkor a továbbítandó msorokról az analóg kapacitásokra vonatkozó
szabályok szerint dönt.
A digitális átállási törvény kapcsolódó rendelkezéseinek célja is világos és az alkotmányos
médiaszabályozás céljaival összhangban álló ugyan, de a szabályozás módja a jogbiztonság
szempontjából aggályos.144 A „nemzeti, etnikai kisebbségi, illetve európai kultúra
megrzését, védelmét” és „a nemzeti, etnikai kisebbségi nyelv ápolását” nagy valószínséggel
bármely külföldi msorszolgáltatás megfelelen szolgálja, „az állampolgárok tájékozódási és
tájékoztatási szükségleteinek kielégítése” pedig jó eséllyel várható bármely dokumentum
vagy életmód tematikájú szolgáltatástól. A „vélemények sokszínségének megrzését”,
illetve „a médiapluralizmust” szolgáló msorok kategóriája gyakorlatilag elkülöníthetetlen. A
Dtv. e rendelkezései alkalmatlanok arra, hogy egyértelm iránymutatást adjanak a
msorterjeszt számára az egyes msorszolgáltatások kiválasztásához, illetve a
szabályozóhatóság számára a felmerül jogviták eldöntéséhez. A msorterjeszt leginkább
azzal szolgálja e célok elérését, ha a hozzáférés feltételeit az esélyegyenlség alapján
biztosítja. Ahogy a német szabályozás, úgy a Dtv. is eljárási úton biztosítja az alkotmányos
céloknak megfelel értelmezést: az ORTT – mint a pluralizmust szervezetileg is megjeleníteni
hivatott döntéshozó – szakhatóságként részt vesz a msorterjeszt és a msorszolgáltató
közötti vita rendezésében; ugyanakkor a kínálat egészének egységes felülvizsgálatát lehetvé
tev piacfelügyeleti eljárásban az ORTT nem vesz részt. A kötelezettség arányosságát
kérdésessé teszi, hogy annak teljesítésére gyakorlatilag az analóg kábeles kapacitások egészét
fenn kell tartani; a beavatkozás arányossága akkor is aggályos, ha a – mindenkori kapacitások
aránya helyett meghatározott számú tartalomszolgáltatásra kiterjed – rendelkezést a
kapacitásbvítés, azaz a digitalizálás szabályozói ösztönzéseként értelmezzük.
Álláspontom szerint az alkotmányos médiaszabályozási célok e kötelezettségek elírását
végs soron – sem a német, sem a hazai szabályozásban – nem teszik nélkülözhetetlenné, a
hazai szabályozás ráadásul a normavilágosság követelménye szempontjából is aggályos. E
célok elérését a szk értelemben vett továbbítási kötelezettségek a közösségi jogi
szempontból is meglehetsen aggályos hozzáférési kötelezettség nélkül is biztosítják.

4. A továbbítási kötelezettségek jelentsége a digitális médiarendszerben
A digitális médiarendszerben kézenfekv az a következtetés, hogy az újabb msorterjesztési
platformok megjelenésével, illetve a médiapiaci verseny ersödésével a továbbítási
kötelezettségek szkítése indokolt.145 A terjesztési kapacitások bvülése olyan helyzetet
teremt, amelyben „a hálózatüzemeltetk (akik csatornákat és szolgáltatásokat keresnek, hogy
fogyasztókat nyerjenek a hálózatuk részére) jobban versengenek a tartalomszolgáltatókért,
mint fordítva (ahogy az analóg korszakban volt, korlátozott terjesztési kapacitások
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mellett)”.146 Mind közösségi jogi, mind alkotmányjogi szempontból addig és olyan mértékben
tarthatók fenn a továbbítási kötelezettségek, ameddig és amilyen mértékben azok a közönség
tájékozódáshoz való jogának érvényesüléséhez, illetve a plurális médiarendszer kialakításához
szükségesek. A hírközlési jog egyéb szabályozási eszközei a msorterjesztk mködését adott
esetben szkebb körben korlátozzák.
Ezzel együtt a digitális médiarendszerben is maradnak olyan tartalmak, amelyek szabályozási
támogatás nélkül nagy valószínséggel nem jutnának el a közönséghez. Alkotmányosan ezt a
jogalkotói kötelezettséget az adott tartalomnak a plurális médiarendszer megvalósításában
betöltött szerepe, gazdasági oldalról pedig az érintett tartalom szolgáltatójának gyengébb
tárgyalási pozíciója – például a megcélzott közönség viszonylag kis létszáma – teszi
szükségessé. A must carry elírások f funkciója a digitális médiarendszerben éppen az lehet,
hogy e – helyi, nem nyereségérdekelt – tartalmak részére megjelenési lehetséget biztosít. A
közszolgálatiság alkotmányos pozíciója továbbra is szükségessé teszi a közszolgálati
tartalmakra vonatkozó must carry elírását. Az egyes kereskedelmi msorszolgáltatások
esetében azonban a must carry státusz biztosítása legfeljebb kivételesen, meghatározott
közérdek (közszolgálati) feladat ellátása alapján lehet indokolt. A „közszolgálatiság”
tartalmának pontos meghatározása, a közszolgálati feladatok átlátható telepítése ezek alapján
– más, elssorban finanszírozási okok mellett – a továbbítási kötelezettségek
meghatározásához is elengedhetetlen. Azok a must carry kötelezettségek ugyanis, amelyek
kifejezetten a „közszolgálati szolgáltatások” továbbítására korlátozódnak, a közszolgálatiság
szkebb vagy tágabb meghatározásától függen mégis magukban foglalhatják egyes
kereskedelmi msorszolgáltatások kötelez terjesztését.
A platformok versenyében a továbbítási kötelezettségeket az egyes platform-üzemeltetk nem
is feltétlenül teherként értelmezik. E kötelezettségek ugyanis nem csak a tartalomszolgáltatók
számára biztosítanak hozzáférést a platformhoz, hanem közvetve a platform-üzemeltet
számára is hozzáférést biztosítanak a közönséget vonzó tartalomhoz. Arra is van ennek
következtében példa, hogy a platform-üzemeltet maga kezdeményezte a továbbítási
kötelezettsége megállapítását.147 E jelenségre a szabályozó, amennyiben a platformüzemeltetk hozzáférési igényét indokoltnak tartja, a tartalomszolgáltatókat terhel – a
következ pontban bemutatandó – ún. must offer kötelezettségek („ajánlattételi
kötelezettség”) elírásával reagálhat.
A must carry szabályozás célja lehet a digitális médiarendszerben új msorszolgáltatások
piacra lépésének támogatása. Ez a szabályozási cél az osztrák szabályozásban meg is jelenik.
A médiatörvény a must carry szabályokkal kapcsolatban kábeles msorszolgáltatónak tekinti
azt a szolgáltatót is, aki valószínsíti, hogy a tervezett msorszolgáltatáshoz szükséges tárgyi,
anyagi és szervezeti feltételekkel rendelkezik, és legkésbb a hatóság kötelez elosztásra
vonatkozó határozatát követ hat hónapon belül képes megkezdeni a szolgáltatásnyújtást. Ez
jelentsen csökkenti a piacra lépés kockázatát, mivel a vállalkozás lényegében a szükséges
terjesztési kapacitások birtokában teheti meg a szükséges befektetéseket [PrTV-G 20. § (7)].
Ugyanakkor az Európai Bizottság nem tartotta a közösségi joggal összeegyeztethetnek azt a
belga szabályozási javaslatot, ami az új piacra lép msorszolgáltatásoknak két éves átmeneti
idszakra kifejezetten must carry státuszt biztosított volna; a Bizottság szerint a szabályozás
gazdasági szempontok alapján tett volna különbséget a különböz tagállamokban letelepedett
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msorszolgáltatók között.148 A közösségi jog tehát szkre szabja a továbbítási kötelezettség
piacra lépést elmozdító alkalmazását. A jelenlegi must carry elírások viszont nagyrészt
éppen a piacon már ers pozíciókkal rendelkez szolgáltatásoknak kedveznek, ami nincs
összhangban a médiarendszer sokszínségének igényével.
A must carry marad az egyetlen hatékony szabályozási eszköz, amely a jogalkotót olyan
helyzetbe hozza, hogy „jutalmazni” tudja meghatározott msortartalmi, közszolgálati
kötelezettségek vállalását. Az angol szabályozás mintájára a jogalkotó továbbra is fenntarthat
néhány olyan msorszolgáltatási lehetséget, amelyek elnyerését kiválasztáson alapuló
pályáztatáshoz, illetve más msorszolgáltatásokhoz képest szélesebb msortartalmi
kötelezettségek teljesítéséhez köti, ennek fejében viszont garantálja a jogosultságot elnyert
szolgáltatók hozzáférését minden must carry kötelezettséggel terhelt platformhoz. A
továbbítási kötelezettségek kiegészítése a hálózathoz való hozzáférés feltételeinek
szabályozásával még vonzóbbá teheti e jogosultságokat. E szabályozási modell a digitális
médiarendszerben is megrzi a jogalkotó, illetve a szabályozóhatóság médiapolitikai
mozgásterét, és a továbbítási kötelezettségeket a média közérdek funkciói biztosításának
meghatározó eszközévé teszi.

5. Must offer kötelezettségek
Nem csak a terjesztési kapacitásokhoz való hozzáférés akadályozása veszélyeztetheti a
médiaszabályozási célok teljesítését. Egyes msorszolgáltatási tartalmak a közönség piacán
olyan ers pozíciókkal rendelkeznek, hogy e tartalmak nélkül sikeres platformot létrehozni
nem lehet. A kapacitásbség a platform-üzemeltetk tárgyalási pozícióját gyengítette, a
tartalomszolgáltatókét pedig ersítette. Egyes médiatörvények erre az új egyensúlytalanságra
is tartalmaznak szabályozási megoldást: meghatározott tartalomszolgáltatókra ajánlattételi
kötelezettséget (must offer obligations) rónak. Ennek szükségességét – a msorszolgáltatók
által megszerzett exkluzív közvetítési jogok mellett megjelen – exkluzív tartalomterjesztési
megállapodások gyakorlata is alátámasztja.149 Az angol szabályozás alapján e kötelezettség
alapveten azokat a tartalomszolgáltatókat terheli, amelyek – kereskedelmi
msorszolgáltatóként – közszolgálati kötelezettségeket is ellátnak.150 Hasonló szabályozás
Írországban és Belgiumban is hatályban van.151 A must offer kötelezettségek elírása lehet az
a médiaszabályozási eszköz, ami hozzájárul a platformok versenyének élénküléséhez, és ezzel
elsegíti más tartalomszolgáltatások hozzáférési lehetségeinek bvülését. E kötelezettségek a
sokcsatornás, sokplatformos médiarendszerben az alkotmányos szabályozási célok elérésének
alkalmas eszközei.
E szabályozás f kérdése az, hogy mely tartalomszolgáltatásokat terhelje az ajánlattételi
kötelezettség. A versenyjogi jogalkalmazásban a must offer kötelezettség elírásának feltétele
a vertikális integráció, azaz az, hogy az érintett msorszolgáltató egyúttal a msorterjesztés
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piacon is nyújtson szolgáltatást. A Magill ügyben152 az Európai Bíróság a nélkülözhetetlen
eszközök elve alapján határozta meg azokat a feltételeket, amelyek valamely szerzi jogilag
védett tartalomhoz való hozzáférést megalapoznak. E szerint az elzárkózás a tartalomhoz való
hozzáféréstl akkor sérti a versenyjogot, ha olyan terméket érint, amelynek szolgáltatása
elengedhetetlenül szükséges a hozzáférést igényl tevékenységének gyakorlásához, méghozzá
olyan értelemben, hogy e szolgáltatás nélkül a tevékenység végzése az igényl oldalán
lehetetlenné válik, a hozzáférés megtagadása egy olyan új termék megjelenését akadályozza
meg, amelyre a fogyasztók részérl potenciális kereslet van, az elzárkózás nem indokolható
objektív megfontolásokkal, és kizár minden versenyt a másodlagos piacról. A
msorszolgáltatás közönségpiacán rendkívül ers pozíciókkal kell rendelkeznie egy
szolgáltatásnak ahhoz, hogy valamely platformon történ továbbításának megtagadása a
msorterjesztési piacon minden versenyt kizárjon; bvül tartalomválaszték egyre kevésbé
valószín, hogy bármely msorszolgáltatás ilyen helyzetbe kerüljön.
A Vivendi/Canal+/Seagram153 ügyben az Európai Bizottság a Vivendi Universal-t létrehozó
fúziót többek között ahhoz a feltételhez kötötte, hogy kérelmez vállalja, hogy a Seagrem
tulajdonában lév Universal által kiadott zenemvek online felhasználását harmadik felek
részére diszkrimináció-mentes feltételekkel biztosítja. A Newscorp/Telepiú ügyben a két olasz
DTH-szolgáltató fúziójának egyik feltétele volt, hogy a kérelmez a más platformokon
mköd Pay-TV szolgáltatók részére az egyes prémium tartalmakhoz nem kizárólagos
terjesztési engedélyt ad, ezzel ersítve az alternatív platformok versenyét.154 Közvetlenül a
msorszolgáltatási és msorterjesztési piacot érinti a GVH Versenytanácsának a
Chellomedia/Sport1 ügyben hozott határozata. A Versenytanács a msorterjeszt és a
msorszolgáltató közötti összefonódás káros versenyhatásaként azonosította a vertikális
összefonódásnak azt a következményét, hogy a létrejöv vállalkozás érdekévé válhat az
érintett msorszolgáltatásnak a konkurens msorterjesztk részére történ értékesítésétl való
elzárkózás.155 A fúzió engedélyezésének feltételeként a kérelmez négy évre vállalta, hogy
indokolatlanul nem zárkózik el az érintett msorszolgáltatások harmadik felek részére történ
értékesítésétl, ha azok készek a piacon szokásos üzleti és mszaki feltételek szerint
megállapított, nem diszkriminatív díjat megfizetni, és rendelkeznek a msorok továbbításhoz
szükséges jogi, mszaki és üzleti feltételrendszerrel.
A médiaszabályozási célok a vertikális integrációtól függetlenül is indokolhatják az
ajánlattételi kötelezettség elírását. A szabályozás célja lehet egyrészt, hogy minden
platformon biztosítsa a sokszín tartalomkínálatot; ebben az esetben a platform
üzemeltetjének a közszolgálati szolgáltatások mellett legfeljebb a bels pluralizmust
érvényesíteni köteles tartalomszolgáltatókkal szemben léphet fel ilyen igénnyel. Roukens
szerint a közszolgálati msorszolgáltatót egyébként ennek kifejezett elírása nélkül is terheli
az ajánlattételi kötelezettség, ez ugyanis feltétele a közszolgálati funkciók ellátásának, a teljes
lefedettség biztosításának.156 Az ajánlattételi kötelezettséggel követett szabályozási cél lehet
152

C-241/91. és C-242/91. Összefoglalóan ld. C-7/97. (Bronner) 40.
COMP/M.2005 - Vivendi/Canal+/Seagram
154
COMP/M. 2876 - Newscorp / Telepiù
A tartalmakhoz való hozzáférést ersít hatása annak a feltételnek is, hogy a kérelmez korlátozza az exkluzív
futball-közvetítési és filmjogait; ez más platformok üzemelteti számára is megnyitja a tartalomhoz való
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másrészt a platformok versenyének elmozdítása, és ezzel közvetve a tartalomkínálat
sokszínségének ersítése. E cél megvalósításához a legnézettebb msorszolgáltatásokra kell
kiterjeszteni az ajánlattételi kötelezettséget. Megfelel szabályozási eszközökkel a bels
pluralizmust érvényesíteni köteles szolgáltatások éppen azok lesznek, amelyek egyúttal a
legnézettebbek is; ilyen javaslatot tartalmaz a NAMS is, amely azonban a vertikálisan
integrált szolgáltatókra szkíti a must offer kötelezettséget.157 A tartalomszolgáltatót is
megilleti ugyanakkor az a szabadság, hogy megtagadja az olyan programcsomagban való
megjelenést, amelynek összetételével nem gazdasági megfontolások alapján nem ért egyet.
Mivel e szabadságával a tartalomszolgáltató – világnézeti kifogásként feltüntetve gazdasági
megfontolásokat – könnyen visszaélhet, erre hivatkozva legfeljebb kivételesen, megfelelen
szabályozott eljárásban tagadhatja meg a must offer kötelezettség teljesítését. Összességében
azonban álláspontom szerint e kötelezettség a plurális médiarendszer kialakításának – a
vertikális integrációra tekintet nélkül – alkalmas és arányos eszköze lehet.
A sokplatformos médiarendszer a msorterjesztket terhel továbbítási, illetve a
msorszolgáltatókat terhel ajánlattételi kötelezettségeket a jogalkotónak egymásra tekintettel
kell kialakítania. A két kötelezettség együtt garantálja valamely tartalomnak a közönséghez
való eljutását.158
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NAMS, 2008, 31.
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Az ANGA állásfoglalása hangsúlyozza, hogy minden platform-üzemeltetnek azonos feltételek mellett kell
hozzáférnie a tartalamakhoz.
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