
TERVEZET! 

1 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 
…/… . (… . … .) NMHH rendelete 

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 
7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról 

 
 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 5., 6., 7. és 10. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 
 

 
1. § (1) A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) 

NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 7/a. ponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„7/a. Műsorazonosító kód (PI): a Hatóság által kiadott - a 87,5 – 108 MHz-es 
frekvenciasávban működő műsorszóró rádióadók - rádióengedélyében meghatározott 
karaktersorozat, amely alapján a műsorvevő készülék képes megkülönböztetni azokat az 
országokat, illetve területeket, ahol az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás során a 
rádióműsort sugározzák, valamint azonosítani tudja a műsort. Egy rádióműsorhoz csak egy 
azonosító kód adható ki.” 

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 7/b. ponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„7/b. Rádió adatrendszer (RDS): a 87,5 – 108 MHz-es frekvenciasávban megvalósuló analóg 
lineáris rádiós médiaszolgáltatásoknál alkalmazott műszaki megoldás, amely lehetővé teszi a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi. CLXXXV. törvényben (a 
továbbiakban: Mttv.) meghatározott kiegészítő és értéknövelő médiaszolgáltatások nyújtását. 
Az RDS által küldött információk között a vonatkozó nemzeti szabványnak megfelelő kódok – 
többek között a műsorazonosító kód (PI) – kerülhetnek kisugárzásra.” 
 

2. § Az R. 3. § (2) bekezdés h) pontjában „a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi. CLXXXV. törvény” szövegrész helyébe „az Mttv.” 
szövegrész lép. 
 

3. § Az R. 13. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki: 
(A kérelemnek tartalmaznia kell:) 
„o) analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás 
nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt.” 
 

4. § Az R. 14. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki: 
(A rádióengedély tartalmazza:) 
„q) analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás 
nyújtása esetében a műsorazonosító kódot.” 
 

5. § Az R. 34. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 
(A Hatóság köteles nyilvántartani:) 
„h) az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatások műsorazonosító kódjait.” 
 

6. § (1) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban és a 
megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatálybalépése előtt analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók által használt műsorazonosító kódokat a Hatóság – a képzés 
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szabályszerűségének szempontjából - 2012. december 31. napjáig felülvizsgálja és az 
érintett médiaszolgáltatók rádióengedélyeit a műsorazonosító kódok kiadása érdekében 
hivatalból indult eljárás során módosítja. 
 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és - a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel - 2013. január 1. napján hatályát veszti. 

(2) Az 1-5. § és a 6. § (1) bekezdése a kihirdetését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Szalai Annamária 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indokolás 
(tervezet) 

 
 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény az 
analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódóan is biztosít lehetőséget 
kiegészítő és értéknövelő médiaszolgáltatások végzésére. 
 
Ezen médiaszolgáltatások a 87,5-108 MHz-es frekvenciatartományban működő URH/FM 
hangműsorszóró adók vonatkozásában a rádió-adatrendszer (RDS) alkalmazásával 
valósíthatóak meg. Az RDS fő célja, hogy lehetővé tegye az FM vevőkészülékek 
szolgáltatásainak bővítését, azok felhasználóbarát jellegének fokozását olyan szolgáltatások 
használata révén mint a műsorazonosító, a műsornév kijelzése és ahol alkalmazható, az 
automatikus hangolás. Az RDS rendszer előírásai tekintetében a vonatkozó nemzeti 
szabvány előírásai tekintendők irányadónak (MSZ EN 62106). 
 
A vevőkészülék a műsorazonosító kód (PI) alapján tudja megkülönböztetni az országokat, 
illetve azon területeket, ahol ugyanazt a műsort sugározzák, valamint azonosítani tudja 
magát a műsort. Minden egyes rádióműsorhoz egy-egy műsorazonosító kód van 
hozzárendelve azért, hogy az adott műsor minden más műsortól megkülönböztethető 
legyen. Ezen információ egyik igen fontos alkalmazása a vevőkészülékek alkalmassá tétele 
automatikus alternatív frekvencia keresésére, ha rossz annak a műsornak a vétele, amelyre 
a vevő hangolva van. Az új frekvenciára való áttérés feltétele egy jobb jel jelenléte, amely 
ugyanazzal a műsorazonosító kóddal rendelkezik. 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a médiaszolgáltatási piac védelme érdekében 
fontosnak tartja a médiaszolgáltatók által használt műsorazonosító kódok rendszerének 
felülvizsgálatát, az anomáliák megszüntetését, a kódkiosztás szabályozását, nyilvántartásba 
vételét és az újonnan indult rádióengedélyezési eljárások vonatkozásában a kódok 
átvezetését a kiadott rádióengedélyek műszaki mellékleteibe. 


