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60 MŰSORÖSSZEÁLLÍTÁS, MŰSORSZOLGÁLTATÁS 

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:  

- a rádió és televízió adások eljuttatása a fogyasztóhoz a műsorkészítés nélkül, lásd 61.10.5, 
61.20.5, 61.30.2 

60.1 Rádióműsor-szolgáltatás  

60.10 Rádióműsor-szolgáltatás  

Idetartozik - magyar kiegészítés: 

- az audiojelek szórása rádióműsor-szóró stúdiók és hangműsorok elosztását végző 
berendezések igénybevételével, hogy a rádióműsor eljusson a nagyközönséghez, a 
műsorterjesztőkhöz vagy az előfizetőkhöz  

- a rádióhálózat tevékenysége, azaz a rádión hallható programok gyűjtése, sugárzása a hálózati 
pontokra és műsorterjesztőkhöz vagy előfizetőkhöz, a légkörbe sugározva, kábelen vagy 
műholdon közvetítve 

- az internet (internetes rádióállomás) közvetítésével végzett műsorszórás 

- az olyan adatszórás, amelyet a rádióműsor-szórásba integráltak  

60.10.1 Rádióműsor-szolgáltatás, rádióműsor-összeállítás eredeti példánya  

60.10.11 Rádióműsor-összeállítás készítése, közvetítése  

Idetartozik:  

- a műsor kiválasztása, időrendbe sorolása és közvetítése  

- a műsorkészítés- és műsorközvetítés együttesen  

Nem tartozik ide:  

- a rádióműsor készítése, lásd 59.20.21  

60.10.12 Eredeti rádióműsor  

Idetartozik:  

- a szerzői jogvédelemben részesülő eredeti rádióműsor-tartalom, amely műsor közvetítésre 
készült  

60.10.2 Rádióműsor-összeállítás  

60.10.20 Rádióműsor-összeállítás  

Idetartozik:  

- a rádióműsorok és adások együttese, ami egy állomás napi műsor összeállítása  
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60.10.3 Rádiós reklámidő  

60.10.30 Rádiós reklámidő  

 

60.2 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása; eredeti tv-műsor  

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása; eredeti tv-műsor  

60.20.1 Televízióműsor összeállítása, közvetítése  

Nem tartozik ide:  

- az egyes műsorelemek adáshoz nem kapcsolódó elkészítése, lásd 59.11.1  

- a televízióműsorok elosztása, műsorkészítés nélkül, lásd 61 ágazat  

60.20.11 Rögzített műsorrendű (lineáris) televízióműsor összeállítása, közvetítése előfizetés nélkül  

Idetartozik:  

- a műsor kiválasztása, időrendbe sorolása (a szerkesztő felelősségével), amit analóg 
műsorszolgáltató közvetít az elektronikus hírközlőhálózaton keresztül  

- összetett műsorkészítés, műsorok kiválasztása, időrendbe sorolása (a szerkesztő 
felelősségével), amit analóg műsorszolgáltató közvetít az elektronikus hírközlőhálózaton 
keresztül  

- egy csatorna heti televízió műsor összeállítása és sugárzása terjesztés céljából  

Nem tartozik ide: 

- a televízióműsorok elosztása, műsorkészítés nélkül, lásd 61 ágazat  

60.20.12 Online lekérhető videószolgáltatás  

Idetartozik:  

- a választható műsor kiválasztása, időrendbe sorolása (a szerkesztő felelősségével), amit a 
műsorszolgáltató közvetít on-line (nyílt internet) hálózaton keresztül  

60.20.13 Egyéb lekérhető videószolgáltatás  

Idetartozik:  

- a választható műsor kiválasztása, időrendbe sorolása (a szerkesztő felelősségével), amit a 
műsorszolgáltató nem on-line (nyílt internet) hálózaton keresztül közvetít  

60.20.2 Eredeti televízióműsor  

60.20.20 Eredeti televízióműsor  

Idetartozik:  

- a szerzői jogvédelemben részesülő közvetítésre készült eredeti televízióműsor tartalom  

60.20.3 Televíziós reklámidő  

60.20.30 Televíziós reklámidő 


