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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a digitális
műsorterjesztés szabályairól szóló T/19081 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

nyújtom be :

1, A törvényjavaslat 17 . §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul :

„(4) Az elektronikus műsorkalauzzal [tájékoztatóval], valamint hasonló tájékoztató (listázó)
vagy irányító (navigáló) eszközök kezelői felületeinek megjelenésével, összeállításával
kapcsolatos kötelezettségek az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeket nem érintik."

2 . A törvényjavaslat 20 . §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím, a 20 . §-a helyébe a
következő rendelkezések lépnek :

„[Elektronikus műsortájékoztató] Elektronikus műsorkalauz

Módosító javaslat!

20. §

(1) [A multiplex szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli, ha olyan kiegészítő
digitális szolgáltatást nyújtótól kap ajánlatot elektronikus műsortájékoztató továbbítására,
amely nem áll irányítási viszonyban az adott vételkörzetben terjesztett műsorszolgáltatóval
(független elektronikus műsortájékoztató szolgáltató) .] A multiplex szolgáltatót
szerződéskötési kötelezettség terheli, ha olyan szolgáltatótól kap ajánlatot elektronikus
műsorkalauz továbbítására, amely nem áll irányítási viszonyban az adott vételkörzetben
terjesztett műsorszolgáltatóval (független elektronikus műsorkalauz szolgáltató) .
(2) [E szerződéskötési kötelezettség nem terheli a multiplex szolgáltatót, ha az adott
vételkörzetben az általa összeállított digitális jelcsomag részeként már legalább egy, az (1)
bekezdésben meghatározott feltételnek megfelelő kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó
által előállított, a felhasználók számára szabad hozzáférés mellett elérhető elektronikus



műsortájékoztatót továbbít, és ezt meghaladó elektronikus műsortájékoztató továbbítása
objektív gazdasági és műszaki akadályba ütközik .] E szerződéskötési kötelezettség nem terheli
a multiplex szolgáltatót, ha az adott vételkörzetben az általa összeállított di gitális jelcsomag
részeként már legalább egy, az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek megfelelő szolgáltató
által előállított, a felhasználók számára szabad hozzáférés mellett elérhető elektronikus
műsorkalauzt továbbít, és ezt meghaladó elektronikus műsorkalauz továbbítása objektív
gazdasági és műszaki akadályba ütközik."

3 . A törvényjavaslat 21 . §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„21 . §

(1) [Az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatója a szolgáltatáshoz való hozzáférést, a
kezelői felületek megjelenését és összeállítását a szolgáltatással összefüggő valamennyi
digitális műsorszolgáltatás és kiegészítő digitális szolgáltatás számára tisztességes, ésszerű
feltételek mellett, az egyenlő elbánás elvének megfelelően köteles biztosítani .] Az
elektronikus műsorkalauz szolgáltatója a szolgáltatáshoz való hozzáférést, a kezelői felületek
megjelenését és összeállítását a szolgáltatással összefüggő valamennyi digitális műsorszolgáltatás
és kiegészítő digitális szolgáltatás számára tisztességes, ésszerű feltételek mellett, az egyenlő
elbánás elvének megfelelően köteles biztosítani .

(2) [Az egyenlő elbánás elvét nem érintve az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatója az
adott multiplexen továbbított közszolgálati műsorok számára a hozzáférés tekintetében
elsőbbséget köteles biztosítani más műsorokkal szemben .] Az egyenlő elbánás elvét nem
érintve az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója az adott multiplexen továbbított közszolgálati
műsorok számára a hozzáférés tekintetében elsőbbséget köteles biztosítani más műsorokkal
szemben ."

4. A törvényjavaslat 22. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„22 . §

(1) [Ha az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatója és a szolgáltatás vételkörzetében
terjesztett műsorszolgáltató irányítási viszonyban áll, a 21 . §-ban megállapított
kötelezettség e szolgáltatót annyiban terheli, amennyiben az adott vételkörzetben más
független elektronikus műsortájékoztató szolgáltató elektronikus műsortájékoztatója a
felhasználók számára kapacitáshiány vagy más ok miatt szabadon nem hozzáférhető .] Ha az
elektronikus műsorkalauz szolgáltatója és a szolgáltatás vételkörzetében terjesztett
műsorszolgáltató irányítási viszonyban áll, a 21 .&-banmegállapított kötelezettség e szolgáltatót
annyiban terheli, amennyiben az adott vételkörzetben más független elektronikus műsorkalauz
szolgáltató elektronikus műsorkalauza a felhasználók számára kapacitáshiány vagy más ok miatt
szabadon nem hozzáférhető .
(2) [Az (1) bekezdés szerinti elektronikus műsortájékoztató kezelői felületén jól látható
módon utalni kell az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatójával irányítási viszonyban
álló műsorszolgáltatóra, illetve annak műsorára.] Az (1) bekezdés szerinti elektronikus
műsorkalauz kezelői felületén jól látható módon utalni kell az elektronikus műsorkalauz
szolgáltatójával irányítási viszonyban álló műsorszolgáltatóra, illetve annak műsorára .



(3) [Az elektronikus műsortájékoztató kezelői felületének megjelenésére és összeállítására
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.] Az elektronikus
műsorkalauz kezelői felületének megjelenésére és összeállítására vonatkozó részletes szabályokat
külön jogszabály állapítsa meg ."

5 . A törvényjavaslat 39 . §-a (2) bekezdésének b) pontja a következők szerint módosul :

„b) az elektronikus műsorkalauz [tájékoztató] kezelői felületének megjelenésére és
összeállítására vonatkozó részletes szabályokat, a nemzeti kulturális örökség miniszterével
egyetértésben,"

6 . A törvényjavaslat 41 . §-ának 10 . pontja a következők szerint módosul :

„10 . Elektronikus műsorkalauz [tájékoztató] (EPG) : olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi
különösen a digitális műsorok közötti tematikus választást ;"

7. A törvényjavaslat 41 . §-ának 24 . pontja a következők szerint módosul :

„24 . Kapcsolódó eszközök . - azok az elektronikus hírközlő hálózathoz illetve elektronikus
hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé teszik, illetve támogatják az
adott hálózat, illetve szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtást. Idetartoznak a feltételes
hozzáférésű rendszerek és az elektronikus műsorkalauzok [tájékoztatók] ;"

Indokolás

Mivel az EPG nem kizárólag az adott multiplexben elérhető műsor- és egyéb szolgáltatások
felsorolását tartalmazza, hanem olyan szolgáltatásokat is, amelyek megkönnyítik a multiplexben
található tartalomszolgáltatások (valamint egyéb kiegészítő digitális szolgáltatások) közötti
keresést, navigálást, kapcsolatok létrehozását, ezért indokoltabb az EPG-t magyarul „elektronikus
műsorkalauznak" nevezni .

Az EPG egyébiránt egy olyan sajátos jellegű, önálló szolgáltatástípus a digitális
műsorszolgáltatás, -terjesztés világában, amelynek esetében éppen a műsorszolgáltatóktól
(valamint az egyéb „kiegészítő digitális szolgáltatást" nyújtóktól) való szerkesztői (és egyéb)
függetlenségüket kell biztosítani a jogi szabályozásnak (ahogyan ezt a törvényjavaslat 20-22 . §-ai
meg is teszik) . Ebből következően az EPG-t nem is lehet a „kiegészítő digitális szolgáltatások"
fogalmi körébe sorolni .

Budapest, 2006 . január 31 .

Halász János
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