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ÖSSZEFOGLALÁS 

Csatlakoztatott, okos, hibrid televíziózás 

A jelenlegi világ gyorsan változó konvergenciakörnyezetében korántsem egyértelmű, hogy 

mit takar pontosan a csatlakoztatott televíziózás kifejezés. Sokak szerint e kifejezés alatt 

azokat a technológiákat kell érteni, amelyek „szélessávú csatlakozást alkalmazva »catch-

up« (adásarchívumból származó), »on-demand« (lekérhető) vagy »over-the-top« 

(prémium) tartalmat, valamint különböző alkalmazásokat és interaktív funkciókat kínálnak 

a televízió képernyőjén”, míg a fogyasztói felhasználásban megfigyelhető változásoknak 

nagyobb jelentőséget tulajdonító más személyek a „többképernyős televíziózás” kifejezést 

részesítik előnyben. Ezek közös jegye, hogy a televíziós programok (műsorszolgáltatás) 

megjelenítésére használt képernyő egyben arra is lehetőséget kínál, hogy a nyílt 

(szélessávú) interneten vagy egy zárt hálózaton keresztül interakcióra kerüljön sor egy 

szolgáltatói platformmal vagy internetes oldallal.  

Technológiai körkép 

A csatlakoztatott vagy többképernyős televíziózást a technológiai megoldások és 

szabványok nagyfokú töredezettsége jellemzi, így e szolgáltatás összetett tényezők 

függvénye, és ki van téve a piacok és technológiák közötti kapcsolatok alakulásának. Az 

Európai Unióban a csatlakoztatott televíziózás terén jelenleg alkalmazott hatályos műszaki 

szabványok között megtalálható a HbbTV, a Freeview az Egyesült Királyságban és az MHP 

Olaszországban. E szabványoknak a különböző táblagépekbe, mobiltelefonokba és 

televíziókészülékekbe beépített egyéb szabványokkal, így az Androiddal vagy az iOS-szel, 

vagy más olyan „mérték utáni” szabványokkal kell felvenniük a versenyt, vagy kell azokat 

kezelniük, mint az X BOX 360 és a PS3, amelyek a televíziókészülékkel már kompatibilis 

játékkonzoloknak köszönhetően több millió felhasználóhoz2 jutnak el. A hagyományos 

lineáris televíziózás ugyanakkor továbbra is jelentős szerepet tölt be a terjedőben lévő 

többképernyős modellel szemben, és valószínűleg még sokáig a tartalomszolgáltatás 

kulcsfontosságú tényezője marad, jóllehet a sugárzási jelhez a jövőben talán egy 

alkalmazásra való kattintással, nem pedig az adott csatornaszám távirányítón való 

megnyomásával lehet majd hozzáférni. 

Szabványok és kölcsönös átjárhatóság/többképernyős mód 

A saját tulajdonú megoldások terjedése, a közös szabványok hiánya és az infrastrukturális 

és technológiai fejlődés szintje között Unió-szerte tapasztalható aszimmetria gátolja a 

növekedési lehetőségeket. A csatlakoztatott televíziózás terjesztésének jegyében a főbb 

érdekelt felek által a konvergencia jelentette lehetőségek kiaknázásáért folytatott küzdelem 

középpontjában a fogyasztói tartalomfogyasztás és mobilitás közötti egyre inkább 

elmosódó határvonalak állnak. A kölcsönös átjárhatóság hiánya valamennyi szereplőt arra 

kényszerít, hogy a különböző eszközökhöz külön interfészeket fejlesszen ki. Ugyanakkor a 

televíziókészülékekbe beépített három európai szabvány (a HbbTV, a Freeview és az MHP) 

összeegyeztethető lehet a HTML5-tel és a saját tulajdonú rendszerekkel. 

 

 

 

 

 



B. Tematikus osztály: strukturális és kohéziós politikák 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 4 

Piac  

2012 végéig a világ okos televízióinak száma elérte a 104 milliót, amelynek 22,7%-át öt 

nagy európai ország adja (az EU27 tekintetében nem állnak rendelkezésre számadatok). Az 

okos televízióval rendelkező háztartások átlagosan mindössze egyharmada csatlakozott az 

internethez és használja valóban „okosan” a készülékét. 

A csatlakoztatott televíziózás „ellátási lánca” 

A csatlakoztatott televíziózásban érdekelt ágazatok több irányban keresztezik egymást: míg 

az audiovizuális tartalmat kínálók csoportja egyre inkább arra törekszik, hogy vertikálisan 

integrálódjon a tartalmak gazdasági ciklusának valamennyi szakaszába – a 

programfejlesztéstől és -gyártástól kezdve a tartalmak szerkesztésén át a forgalmazásig –, 

addig a telekommunikációs cégek és az internetszolgáltatók integrációja horizontális irányú 

és a tartalmak közzététele, a kiskereskedelmi ágazat és a forgalmazás területén figyelhető 

meg. Ezzel párhuzamosan egyes „over-the-top” (OTT) internetes videomegosztó oldalak, 

amelyek tevékenysége az indulásukat követő években a nagy mennyiségű, alacsony 

értékű, felhasználók által létrehozott tartalmakra vagy különleges műfajokra szorítkozott, 

most a professzionálisan létrehozott kiemelt (prémium) tartalmak összeállításával és 

forgalmazásával erősítik piaci jelenlétüket. Az OTT- és internetszolgáltatók a konvergens 

csatlakoztatott televíziózás világában a tartalomaggregáció és -forgalmazás új területein 

jelennek meg.  
 

A csatlakoztatott televíziók hardverein megjelenő tartalmak irányába való ezen elmozdulás 

a programgyártók és más érdekelt felek – köztük a gyártók, a forgalmazók, a 

műsorszolgáltatók vagy a kérésre lehívható videoszolgáltatást kínáló OTT-szolgáltatók – 

közötti új típusú partnerségek kialakítását vonja maga után. A partnerségek e modellje 

révén lényegében az érdekelt felek, köztük a nagyobb konglomerátumok egyszerre 

felelhetnek meg több stratégiai célkitűzésnek, így a kutatás-fejlesztés ésszerűsítésének, a 

fogyasztói kör kialakításának és a felhasználónkénti átlagjövedelem növelésének. 

A nem lineáris tartalomfogyasztásra való fokozatos áttérés tartalomfinanszírozásra gyakorolt hatása 

Folytatódni fog a nem lineáris tartalomfogyasztás növekedésének tendenciája, ennek 

mértékében azonban jelentős különbségek lesznek az európai országok között, ami a 

szélessávú infrastruktúra kiépítésének szintjében mutatkozó aszimmetriát és az eltérő 

kulturális szokásokat tükrözi. A kérésre lehívható, „on-demand” videotartalmak – köztük a 

felhasználók által létrehozott tartalmak, a lekérhető videoszolgáltatások és az 

adásarchívum igénybevétele – az egyetemes szélessáv- és internethasználat terjedésének 

köszönhetően egyre nagyobb jelentőséget kapnak: a csatlakoztatott televíziókon 

megtekintett nem lineáris tartalmakon belül jelenleg a legnagyobb részesedése messze a 

lineáris műsorszolgáltatók archívum- és kiegészítő szolgáltatásainak van. Idővel azonban a 

szolgáltatások együttes megjelenítésének – amelyet a műsorszolgáltatókkal össze nem 

kapcsolódó, kizárólag OTT-szolgáltatást nyújtó szereplők kínálnak – az audiovizuális 

értékláncra gyakorolt általános piaci hatása meghaladhatja az említett szereplők 

televíziónézők körében való tényleges részesedését. Ezek a fejlemények hatással lehetnek 

a lineáris műsorszolgáltatók bevételeire és tartalommal kapcsolatos befektetési 

kapacitásaira.  
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A csatlakoztatott televíziózás fogyasztók általi igénybevétele és fogyasztói 

tapasztalatok  

A televíziónézők egyre nagyobb mértékben használják a második (vagy harmadik) 

képernyőt az eredetileg az elsődleges képernyőre gyártott tartalmak megtekintésére – 

vagy esetleges újralejátszására – és letöltésére. A fogyasztói magatartás e jelentős 

fejleményeire válaszul a hagyományos és az új médiakonglomerátumok táblagépeken és 

okostelefonokon használható új alkalmazásokat fejlesztenek ki, lehetővé téve ezzel a 

tartalmak zökkenőmentes kétirányú átvitelét az első és a második képernyő között. 

Szabályozási kihívások 

A csatlakoztatott televíziózás európai fejlesztése számos szabályozási kérdést vet fel. 

 

 Az uniós polgárok alapvető jogaival és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 

kérdések: ezek között megemlíthető a kiskorúak védelme – ezen a területen a 

legnagyobb az egyetértés –, a fogyasztók tájékoztatása, a magánélet és a 

személyes adatok védelme, a válaszadás joga, a kiigazításhoz való jog, a 

becsületsértés vagy a rágalmazás kérdése. 

 Az uniós politikához és különösen az egységes piachoz és a kulturális 

szakpolitikákhoz kapcsolódó kérdések: műszaki szabványok, kölcsönös átjárhatóság, 

technológiai hozzáférés (például a digitális jogkezelési rendszerek), az európai 

alkotások népszerűsítése és finanszírozása, a legális tartalmakhoz való egyenlő 

hozzáférés, továbbítási kötelezettség. 

 A belső piaci szabályozáshoz, a trösztellenes és versenyszabályokhoz kapcsolódó 

külön kérdések: monopóliumok és gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, 

megkülönböztető árképzés, a versenyt érintő szűk keresztmetszetek a 

tartalomforgalmazásban, a tartalmak keresés általi elérhetősége.  

 Több irányelv (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv, az egyetemes 

szolgáltatási irányelv, az elektronikus kereskedelemről és a távértékesítésről szóló 

irányelv, az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv, a rádióspektrum-irányelv, 

a hozzáférési irányelv) is érintett lehet. 

Következtetések 

A domináns modellt jelenleg nem a saját tulajdonú alkalmazások alkotják: ezek csupán a 

csatlakoztatott televíziózás megtapasztalásának egy irányát képezik. Az átlagos európai 

felhasználó fogyasztási mintáját továbbra is elsősorban a lineáris műsorszolgáltatás 

határozza meg. A csatlakoztatott televíziózásban érdekelt felek olyan, a partnerségeken 

és/vagy az összefonódáson és részesedésszerzésen alapuló gazdaságfejlesztési stratégiákat 

dolgoznak ki, amelyekben az európai kkv-k is szerepet játszhatnak. E konszolidációs 

stratégiáknak köszönhetően az érdekelt szereplők költséghatékony módon csomagban 

kínálhatnak egy sor olyan alkalmazást, amelyekkel a fogyasztók áttérhetnek a 

csatlakoztatott televíziózásra és megtapasztalhatják annak élményét. 
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A csatlakoztatott televíziózás kiemelkedő lehetőséget kínál olyan problémák megoldására, 

amelyek korlátozzák az európai alkotások mozgását, a televízió oktatási dimenzióját, a 

tartalmak interaktív elemekkel való gazdagítását és a többnyelvűség terjesztését. A 

csatlakoztatott televíziózás eddig sosem tapasztalt lehetőséget nyújt a kultúrához, az 

oktatáshoz és az információhoz való hozzáférés megerősítésére a fizikai vagy szellemi 

fogyatékossággal élő valamennyi európai polgár számára, és ezáltal hozzájárul nemcsak 

Európa gazdasági növekedéséhez, hanem társadalmi kohéziójához és általános jóllétéhez 

is. 

Ajánlások 

Jelenleg nincs szükség azonnali deregularizációra, ugyanakkor a hatályos szabályozás 

fenntartása sem jelent megoldást. Ehelyett a szabályozás célzott kiigazítása jelentené a 

megfelelő fellépést azokon a területeken, ahol ez ösztönözné az innovációt, biztosítaná a 

tisztességes versenyt és védelmet nyújtana a fogyasztó számára.  
 

A prémium tartalmak tekintetében az európai kreatív közösség számára olyan folyamatos 

és hosszú távú, ösztönző szakpolitikára lehet szükség, amellyel orvosolhatók a továbbra is 

fennálló piaci hiányosságok és a harmadik országbeli tartalomszolgáltatókkal 

összehasonlítva kiegyenlítetlen versenyfeltételek. Ezeket az ösztönzőket olyan végrehajtási 

szabályoknak kell kísérniük, amelyek biztosítják, hogy e tartalom eredeti formátumának 

megőrzése mellett elérhető és azonosítható legyen, és hozzájárulás hiányában harmadik fél 

ne válthassa anyagi előnyökre a tartalom felhasználását. 
 

Emellett sor kerülhet a hatályos irányelvek vonatkozó szempontjainak korlátozott 

felülvizsgálatára annak érdekében, hogy az uniós szabályozás – ezen élen járó ágazat 

fejlődésével kapcsolatban – célnak megfelelő legyen. Itt különösen az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet, az egyetemes szolgáltatási irányelvet és az 

elektronikus kereskedelemről szóló irányelvet kell megemlíteni (lásd a 29. oldalt a 

potenciálisan érintett irányelveket bemutató áttekintő táblázatról). 
 

A csatlakoztatott televíziózás által felvetett kérdésekhez esetlegesen kapcsolódó irányelvek 

számára tekintettel tanácsos lenne, ha a Parlament megbízást adna egy külön tájékoztató 

feljegyzés készítésére, amely kifejezetten a jogi és szabályozási szempontokra (a 

szabályozással kapcsolatos stratégiai kihívásoktól kezdve a vonatkozó irányelvek egyes 

cikkeinek újragondolásáig stb.) összpontosítana. 

 

Az Európai Parlament pozitív szerepet játszik az érdekelt felek közötti konzultációk 

előmozdításában és annak biztosításában, hogy a csatlakoztatott televíziózás fejlesztésének 

középpontjában továbbra is valamennyi uniós polgár egyenlő hozzáférése álljon. 
 

 


