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CU: Capacity Unit – Kapacitás egység. 

Fogalmak 

Dtv.: 2007. évi 74. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól. 

DAB: az Eureka 147 Konzorcium által kifejlesztett DAB hangműsorszóró átviteli rendszernek megfelelő földfelszíni hang- és adatátviteli rendszer, melynek 
műszaki jellemzőit az MSz EN 300 401 szabvány tartalmazza. 

DAB+: Digital Audio Broadcasting + továbbfejlesztett digitális hangműsorszórás, melynek vonatkozásában az ETSI TS 102 563 előírásai a mérvadóak. 

Eht.: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

Egyszeri díj: a magyarországi digitális földfelszíni platform bevezetése kezdeti költségeinek egy részéhez történő hozzájárulást, továbbá a digitális 
földfelszíni műsorterjesztés szolgáltatás megkezdésének és a hálózat konfigurálásának költségeit fedező egyszeri díj. 

Egyszeri hozzáférési díj: műsorszóró adók üzembe helyezése költségeinek fedezésére műsorszóró adónként fizetett egyszeri szolgáltatás hozzáférési díj. 

Feladóállomás: Műholdas műsorterjesztés esetén annak a helynek a földrajzi címe, ahol a televíziós műsorcsatornák a távközlési műholdak felé továbbításra 
kerülnek. 

Műsorelosztás (Eht. 188. § 74. pontja szerint): olyan műsorterjesztés, amely során az előfizető, vagy felhasználó elektronikus hírközlő végberendezése 
meghatározott földrajzi helyen csatlakozik a műsorterjesztő átviteli rendszerhez. 

Műsorszórás (Eht. 188. § 75. pontja szerint): olyan műsorterjesztés, amelynek során analóg vagy digitális médiaszolgáltatásokat a földfelszínen telepített - 
az elsődlegesen műholdas szolgálatra rendelt frekvenciák kivételével - rádiófrekvenciát használó, általában egyirányú adatátvitelt lehetővé tevő átviteli 
rendszerrel továbbítják az előfizetőhöz vagy felhasználóhoz; műsorszórásnak minősül a digitális műsorszóró hálózat (egyidejűleg több frekvenciát használó, 
több adóval működő hálózat) vagy műsorszóró adó (ugyanazon frekvenciát egyidejűleg, azonos módon használó egy vagy több adó) segítségével végzett 
műsorterjesztés is. 

Műsorterjesztés (Eht. 188. § 77. pontja szerint): az Eht. 188. § 5/a. pontja szerinti bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési 
szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy 
felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a 
műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a műsor Internet 
Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez 
helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, 



vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására 
alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek. 

Multiplex: adott műsorszóró adón egy adott csatornán kisugárzott jelfolyam. 

Szolgáltató: az adatszolgáltatást előíró végzésben/határozatban/felhívásban (értelemszerűen) adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozás. 



FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

Kitöltési útmutató 

• A kérdőívben általában két időszakra (a 2011. és 2012. évre) kérünk be adatokat. Kérjük, kiemelten figyeljenek a táblázatok címében és a kitöltési 
útmutatóban található időpont vagy időszak megjelölésre, az adatok megfelelő kitöltése érdekében! A teljes évre vonatkozó adatok esetén, 
amennyiben a szolgáltatás indítása, vagy a szolgáltatás megszüntetése miatt tört időszaki értékek állnak rendelkezésre, akkor az adott évi értéknek a tört 
időszaki értéket kell megadni. 

• Az adatlapok és a kitöltési útmutató felhívják a figyelmet arra, hogy milyen mértékegységben kell megadni a vonatkozó adatokat. A mértékegység 
jelölése az adatlapokon és a kitöltési útmutatóban: [mértékegység]. Például: „ezer Ft” egységben kitöltendő kérdőíveket kérjük egész számokkal (tizedes 
jegyek nélkül) kitölteni. Kérjük, az általános kerekítési szabályokat alkalmazza! 

• Az adatlapok, illetve a kitöltési útmutató egyes adatok esetében meghatározzák az adat (táblázat oszlop) értékkészletét, vagyis, hogy milyen (szöveges, 
vagy számszerű) értékek adhatóak meg az adott táblázat oszlopban. Az értékkészlet jelölése az adatlapokon és a kitöltési útmutatóban: a táblázat oszlop 
nevét követő (érték1, érték2, stb.) felsorolás. Az adatlapok helyes kitöltése érdekében kizárólag a megadott értékkészlet részét képező értékeket kérjük a 
kérdőív kitöltésekor megadni, pontosan a megadott formátumban. 

• Amennyiben a Szolgáltató az adatlapok kitöltésével kapcsolatban kiegészítő információt, megjegyzést közölne (például a megadott adatok tartalmára 
vonatkozóan stb.), azt kérjük, a Kvalitatív kérdések „Az adatlapok kitöltésével kapcsolatos megjegyzések” pontjában tegye meg, az érintett adatlap 
sorszámának megjelölésével. Kérjük, hogy a beadott Excel munkalapokra ne írjanak semmilyen megjegyzést. 



Minta02

Műsorterjesztés szolgáltatás
1. A Szolgáltató kommunikációs adatai

Szolgáltató Kitöltő Kitöltésér t felelős /cég vezető

Kódja Neve
Cégjegyzékszáma 

(vállalkozói ig. száma) Postacíme

A műsorterjesztés 
szolgáltatás indításának 

dátuma  (ha 2010.12.31 után 
indította)

Telefonszáma E-mail címeNeve Telefonszáma E-mail címe Vezető neve Beosztása

1. A Szolgáltató kommunikációs adatai 

 

A Szolgáltató hatóság által megküldött – a felhívásban is szereplő – egyedi azonosító kódja. „Szolgáltató”: az adatszolgáltatást előíró 
végzésben/határozatban/felhívásban (értelemszerűen) adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozás. A kódot csak ezen az adatlapon kell megadni 
(automatikusan átíródik a többi adatlapra). 

Szolgáltató kódja: 

A Szolgáltató hatályos cégjegyzékben található hivatalos megnevezése. 

Szolgáltató megnevezése: 

A Szolgáltató hatályos cégjegyzékben található cégjegyzékszáma, vagy az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvány száma. 

Szolgáltató cégjegyzékszáma (vállalkozói igazolvány száma): 

Formátum: a cégjegyzékben, igazolványban található formátum. 

Az a postacím, ahová a Szolgáltató a leveleket kéri és minden esetben át is veszi. Elemei: irányítószám, város, cím vagy postafiók. 

Szolgáltató postacíme: 

Akkor kell kitölteni, ha a Szolgáltató a műsorterjesztés szolgáltatást 2010.12.31. után indította. Formátum: ÉÉÉÉHHNN. 

Szolgáltatás indítás dátuma: 

Kitöltő neve: 



A kérdőív kitöltését érdemben végző felelős személy neve. Azon természetes személy neve, aki a kérdőív kitöltésében operatív és felelős módon részt vesz, 
és szükség esetén a Szolgáltató képviseletében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal az adatok tekintetében érdemben együtt tud működni. 

A kitöltő közvetlenül elérhető mobil vagy vezetékes telefonszáma, amin keresztül munkaidőben közvetlenül elérhető. Formátum: Budapest: 061xxxxxxx, 
vidék: 06kkxxxxxx, mobil: 06kkxxxxxxx (ahol kk a körzetszám és x egy számot takar 0-9-ig). 

Kitöltő telefonszáma: 

A kitöltő e-mail címe a Szolgáltatónál. 

Kitöltő e-mail címe: 

A kitöltő közvetlen felettesének, vagy a cégen belül annak a felettesnek a neve, aki a kitöltésért felel. 

Vezető neve: 

A felelős vezető beosztása a Szolgáltatónál. 

Vezető beosztása: 

A megadott vezető mobil vagy vezetékes telefonszáma, amin keresztül munkaidőben közvetlenül elérhető. Formátum: Budapest: 061xxxxxxx, vidék: 
06kkxxxxxx, mobil: 06kkxxxxxxx (ahol kk a körzetszám és x számot takar 0-9–ig). 

Vezető telefonszáma: 

A vezető e-mail címe a Szolgáltatónál. 

Vezető e-mail címe: 



 

2.1. A felhasználó vevőkészülékéhez műholdas műsorszórással eljuttatott rádióműsorok 

 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

A felhasználók vevőkészülékéhez műholdas műsorszórási rendszeren terjesztett rádióműsor neve. 

Terjesztett műsor neve: 

Annak a vállalkozásnak a neve, amelynek megbízásából a rádióműsort terjesztik. 

Igénybevevő neve: 

Ha a terjesztett rádióműsor célországa Magyarország, akkor a ’belföld’, ha nem, akkor a ’külföld’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

Célterület (belföld, külföld): 

A rádióműsor terjesztésére használt feladóállomás megnevezése. 

Feladóállomás név: 



A rádióműsor terjesztésére használt műhold downlink névleges frekvenciája [GHz]. 

Frekvencia [GHz]: 

A rádióműsor terjesztésére használt műhold neve. 

Műhold neve: 

A rádióműsor terjesztésére használt műhold pálya adatai. Geostacionárius műhold esetében – a pálya jellemzőit (pl. W 2º 30’) kell  feltüntetni. Ha a 
műsorszórás nem geostacionárius műholdról történik, a rovatba a LEO (Low Earth Orbit) vagy MEO (Medium Earth Orbit) rövidítések egyikét kell beírni. 

Pálya adatok: 



 

2.2. A felhasználó vevőkészülékéhez műholdas műsorszórással eljuttatott televízióműsorok 

 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Időszak (2011, 2012): 

A felhasználók vevőkészülékéhez műholdas műsorszórási rendszeren terjesztett televízió műsor neve. 

Terjesztett műsor neve: 

Annak a vállalkozásnak a neve, amelynek megbízásából a televízió-műsort terjesztik. 

Igénybevevő neve: 

Ha a terjesztett televízió-műsor célországa Magyarország, akkor a ’belföld’, ha nem, akkor a ’külföld’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

Célterület (belföld, külföld): 

A televízió-műsor terjesztésére használt feladóállomás megnevezése. 

Feladóállomás név: 

A televízió-műsor terjesztésére használt műhold downlink névleges frekvenciája [GHz]. 

Frekvencia [GHz]: 



A televízióműsor terjesztésére használt műhold neve. 

Műhold neve: 

A televízió műsorterjesztésre használt műhold pálya adatai. Geostacionárius műhold esetében – a pálya jellemzőit (pl. W 2º 30 ’) kell feltüntetni. Ha a 
műsorszórás nem geostacionárius műholdról történik, a rovatba a LEO (Low Earth Orbit) vagy MEO (Medium Earth Orbit) rövidítések egyikét kell beírni. 

Pálya adatok: 

Annak feltüntetetése, hogy a műholdas műsorszórás analóg, vagy digitális módon történik-e. 

Műsorszórás módja (analóg, digitális): 

Az alkalmazott kódoló rendszer neve. Amennyiben a sugárzás kódolatlan jelekkel történik, a cellát üresen kell hagyni. 

Kódolás neve: 



 

2.3. Műholdas műsorszórás nettó árbevétele 

Szolgáltató kód: Minta02 2.3. Műholdas műsorszórás

Műsorszórás típusa Műholdas műsorszórásból származó 
nettó árbevétel

Belfőldi célországú műsorok 
műsorszórásából származó nettó 

árbevétel

(2011, 2012) (rádió, televízió) [ezer Ft] [ezer Ft]

Műsorterjesztés szolgáltatás

 2.3. Műholdas műsorszórás nettó árbevétele

 

Időszak (2011, 2012): 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Műsorszórás típusa (rádió, televízió): 

Rádióműsor szórása esetén ’rádió’, televízió-műsor szórása esetén ’televízió’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

Összesen [ezer Ft]: 

A Szolgáltató televízió és rádióműsorok műholdas műsorszórásból származó összes nettó árbevétele az időszakban műsorszórás típusonként [ezer Ft]. 

Ebből: belföldre szóló [ezer Ft]: 

A Szolgáltatónak a Magyarországra irányuló műsorok műholdas műsorszórásából származó nettó árbevétele az időszakban műsorszórás típusonként [ezer 
Ft]. 



 

3.1. DVB-T rendszerű hálózaton nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás rendszeres díjaiból származó nettó árbevétel 

Szolgáltató kód: Minta02

-tól -ig Nettó árbevétel Egységár Nettó árbevétel Egységár

(2011, 2012) (rádió, televízió] [hó, nap] [hó, nap] [Mbit/sec; kbit/sec] [Mbit/sec; kbit/sec] [%] [ezer Ft]
[Ft/Mbit/sec/óra; 
Ft/64kbit/sec/óra] [ezer Ft]

[Ft/Mbit/sec/óra; 
Ft/64kbit/sec/óra]

3.1. DVB-T rendszerű hálózaton nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás rendszeres díjaiból származó nettó árbevétel

Műsorterjesztés szolgáltatás

Időszak [hó, nap] Műsorterjesztés Egyéb szolgáltatás
Igénybe vett teljes 

kapacitás

Műsorterjesztés 
szolgáltatás céljára 

igénybe vett kapacitás
ElérésMűsor típusa

3. Digitális földfelszíni műsorterjesztés

Szolgáltatás igénybevevő neve MűsornévMultiplex

Időszak

 

Időszak (2011, 2012): 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Multiplex: 

A multiplex megnevezése, amelyben a műsor terjesztésre kerül (MUX A, MUX B stb.). 

(A Multiplex meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Szolgáltatás igénybevevő neve: 

A DVB-T rendszerű hálózaton nyújtott digitális műsorterjesztés nagykereskedelmi szolgáltatás igénybe vevőjének neve, akinek megbízásából a műsort 
terjesztik (pl. M-RTL Zrt.). 

Műsornév: 

A digitális földfelszíni sugárzással terjesztett rádió- vagy televízió-műsor neve (például: RTL-Klub). 

Műsor típusa: 

Rádióműsor szórása esetén ’rádió’, televízió-műsor szórása esetén ’televízió’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

Időszak [hó, nap]: 



Az időszakban (év) az a kezdő és záró dátum, amelyek között az adott műsor vonatkozásában az igénybe vett teljes kapacitás, a műsorterjesztés 
szolgáltatás céljára igénybe vett kapacitás, az egyéb szolgáltatás céljára igénybe vett kapacitás és az elérés értékei változatlanok voltak [hó, nap]. 

Abban az esetben, ha valamely paraméter megváltozott, a változások szerint új sorban kell megadni az értékeket (minden változás esetén új sor megadása 
szükséges). Például, ha "X" műsor esetében 2011. január 1-től 2011. november 30-ig az igénybe vett kapacitás 7Mbit/sec volt, ebből a műsorterjesztés 
szolgáltatás céljára igénybe vett kapacitás 6Mbit/sec és az egyéb szolgáltatás céljára igénybe vett kapacitás pedig 1 Mbit/sec, az elérés pedig 59% volt, majd 
az elérés 2011. december 1-től 88%-ra nőtt és más változás a fenti értékekben nem történt, akkor "X" műsorra 2011. év esetében két sort kell kitölteni. Az 
egyik esetben a 2011. január 1-től 2011. november 30-i időszakra vonatkozóan, majd új sorban a 2011. december 1-től 2011. december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozóan. 

Igénybe vett teljes kapacitás [Mbit/sec; kbit/sec]: 

A szolgáltatás igénybevevő adott műsorával kapcsolatosan lekötött teljes kapacitás az adott időszakra vonatkozóan. DVB-T rendszerű televízió 
műsorterjesztés esetén Mbit/sec-ban, DVB-T rendszerű rádió műsorterjesztés esetén kbit/sec-ban [Mbit/s, kbit/s]. 

Műsorterjesztés szolgáltatás céljára igénybe vett teljes kapacitás [Mbit/sec; kbit/sec]: 

A szolgáltatás igénybevevő adott műsora műsorterjesztés szolgáltatás igénybe vételéhez közvetlenül kapcsolódó kapacitás az adott időszakra vonatkozóan. 
DVB-T rendszerű televízió műsorterjesztés esetén Mbit/sec-ban, DVB-T rendszerű rádió műsorterjesztés esetén kbit/sec-ban [Mbit/s, kbit/s]. 

Elérés [%]: 

Az adott műsor DVB-T rendszerű műsorterjesztés szolgáltatással való lakossági elérése az időszakra vonatkozóan [%]. 

Műsorterjesztés nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Az adott műsor adott időszakra vonatkozó DVB-T hálózaton való műsorterjesztésének rendszeres jellegű díjaiból származó nettó nagykereskedelmi árbevétel 
[ezer Ft]. 

Műsorterjesztés egységár [Ft/Mbit/sec/óra; Ft/64kbit/sec/óra]: 

Az adott műsor adott időszakra számított, műsorterjesztés szolgáltatásából származó, DVB-T televízió műsorterjesztés esetén 1Mbit/sec/órára vetített nettó 
árbevétele, DVB-T rendszerű rádió műsorterjesztés esetén 64kbit/sec/órára vetített nettó árbevétele [Ft/Mbit/sec/óra, Ft/64kbit/sec/óra]. 

Egyéb szolgáltatás nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Az adott műsor kapcsán DVB-T hálózaton nyújtott, adott időszakra vonatkozó egyéb szolgáltatásokból származó nettó nagykereskedelmi árbevétel [ezer Ft]. 

Egyéb szolgáltatás egységár [Ft/Mbit/sec/óra; Ft/64kbit/sec/óra]: 



Az adott műsor adott időszakra számított, DVB-T hálózaton nyújtott egyéb szolgáltatásokból származó, DVB-T rendszerű televízió műsorterjesztés esetén 
1Mbit/sec/órára vetített nettó árbevétele, DVB-T rendszerű rádió műsorterjesztés esetén 64kbit/sec/órára vetített nettó árbevétele [Ft/Mbit/sec/óra, 
Ft/64kbit/sec/óra]. 



 

3.2. DVB-T rendszerű hálózaton nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás egyszeri díjaiból származó nettó árbevétel 

Szolgáltató kód: Minta02 3. Digitális földfelszíni műsorterjesztés
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Műsorterjesztés szolgáltatás

3.2. DVB-T rendszerű hálózaton nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás egyszeri díjaiból származó nettó árbevétel

 

Időszak (2011, 2012): 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Multiplex: 

A multiplex megnevezése, amelyben a műsor terjesztésre kerül (MUX A, MUX B stb.). 

(A Multiplex meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Szolgáltatás igénybevevő neve: 

A DVB-T rendszerű hálózaton nyújtott digitális műsorterjesztés nagykereskedelmi szolgáltatás igénybe vevőjének neve, akinek megbízásából a műsort 
terjesztik (például: M-RTL Zrt.). 

Műsornév: 

A digitális földfelszíni sugárzással terjesztett rádió- vagy televízió-műsor neve (például: RTL-Klub). 

Műsor típusa (rádió, televízió): 



Rádióműsor szórása esetén ’rádió’, televízió-műsor szórása esetén ’televízió’ választ kell megadni (idézőjelek nélkül). 

Egyszeri díjból származó nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Az adott televízió vagy rádióműsorhoz DVB-T hálózaton végzett műsorterjesztésének egyszeri díjaiból származó nettó nagykereskedelmi árbevétel az 
időszakban [ezer Ft]. 

(Az egyszeri díj meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Egyszeri hozzáférési díjból származó nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Az adott televízió vagy rádióműsor DVB-T hálózaton végzett műsorterjesztésének egyszeri hozzáférési díjaiból származó nettó nagykereskedelmi árbevétel 
az időszakban [ezer Ft]. 

(Az egyszeri hozzáférési díj meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Egyéb nettó árbevétel [ezer Ft]: 

A műsorterjesztés nettó árbevétele, az egyéb szolgáltatás nettó árbevétele, az egyszeri díjakból származó nettó árbevétel, az egyszeri hozzáférési díjból 
származó nettó árbevétel oszlopokban fel nem tüntetett, az adott televízió vagy rádióműsor terjesztésével kapcsolatos minden egyéb, nagykereskedelmi 
árbevétel [ezer Ft]. 



 

3.3. DAB+ rendszerű hálózaton nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás rendszeres díjaiból származó nettó árbevétel 
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3. Digitális földfelszíni műsorterjesztés
3.3. DAB+ rendszerű hálózaton nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás rendszeres díjaiból származó nettó árbevétel

MűsornévSzolgáltatás igénybevevő 
neve

 

Időszak (2011, 2012): 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Szolgáltatás igénybevevő neve: 

A DAB rendszerű hálózaton nyújtott digitális műsorterjesztés nagykereskedelmi szolgáltatás igénybe vevőjének neve, akinek megbízásából a műsort 
terjesztik. 

Műsornév: 

A DAB+ rendszerű hálózaton terjesztett rádióműsor neve. 

Időszak [hó, nap]: 

Az időszakban (év) az a kezdő és záró dátum, amelyek között az adott műsor vonatkozásában az igénybe vett teljes kapacitás, a műsorterjesztés 
szolgáltatás céljára igénybe vett kapacitás, az egyéb szolgáltatás céljára igénybe vett kapacitás és az elérés értékei változatlanok voltak [hó, nap]. 

Abban az esetben, ha valamely paraméter megváltozott, a változások szerint új sorban kell megadni az értékeket (minden változás esetén új sor megadása 
szükséges). Például, ha "X" műsor esetében 2011. január 1-től 2011. november 30-ig az igénybe vett kapacitás 66CU volt, ebből a műsorterjesztés 
szolgáltatás céljára igénybe vett kapacitás 64CU és az egyéb szolgáltatás céljára igénybe vett kapacitás pedig 2CU, az elérés pedig 31% volt, majd az elérés 
2011. december 1-től 44%-ra nőtt és más változás a fenti értékekben nem történt, akkor "X" műsorra vonatkozóan két sort kell kitölteni a 2011. évben. Az 
egyik esetben a 2011. január 1-től 2011. november 30-i időszakra vonatkozóan, majd új sorban a 2011. december 1-től 2011. december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozóan. 

Igénybe vett teljes kapacitás [CU]: 



A szolgáltatás igénybevevő adott műsorával kapcsolatosan lekötött teljes kapacitás az adott időszakra vonatkozóan kapacitás egységben megadva [CU]. 

Műsorterjesztés szolgáltatás céljára igénybe vett teljes kapacitás [CU]: 

A szolgáltatás igénybevevő adott műsora műsorterjesztés szolgáltatás igénybe vételéhez közvetlenül kapcsolódó kapacitás az adott időszakra vonatkozóan 
kapacitás egységben megadva [CU]. 

Elérés [%]: 

Az adott műsor DAB+ rendszerű műsorterjesztés szolgáltatással való lakossági elérése az időszakra vonatkozóan [%]. 

Műsorterjesztés nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Az adott műsor adott időszakra vonatkozó DAB+ hálózaton való műsorterjesztésének rendszeres jellegű díjaiból származó nettó nagykereskedelmi árbevétel 
[ezer Ft]. 

Műsorterjesztés egységár [Ft/CU/óra]: 

Az adott műsor adott időszakra számított, DAB+ rendszerű digitális műsorterjesztés szolgáltatásából származó 1CU/órára vetített nettó nagykereskedelmi 
árbevétel [Ft/CU/óra]. 

Egyéb szolgáltatás nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Az adott műsor kapcsán DAB+ hálózaton nyújtott, adott időszakra vonatkozó egyéb szolgáltatásokból származó nettó nagykereskedelmi árbevétel [ezer Ft]. 

Egyéb szolgáltatás egységár [Ft/CU/óra]: 

Az adott műsor adott időszakra számított, DAB+ hálózaton nyújtott egyéb szolgáltatásokból származó, 1CU/órára vetített nettó nagykereskedelmi árbevétele 
[Ft/CU/óra]. 



 

3.4. DAB+ rendszerű hálózaton nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás egyszeri díjaiból származó nettó árbevétel 

Szolgáltató kód: Minta02 3. Digitális földfelszíni műsorterjesztés
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3.4. DAB+ rendszerű hálózaton nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás egyszeri díjaiból származó nettó árbevétel

 

Időszak (2011, 2012): 

Az az év, amelyre az adatok vonatkoznak. Az adatokat a 2011. és a 2012. évekre vonatkozóan kell megadni, külön sorokban, de egy táblázaton belül. Az 
időszak oszlopban csak a ’2011’ és a ’2012’ érték adható meg (idézőjelek nélkül). 

Szolgáltatás igénybevevő neve: 

A DAB+ rendszerű hálózaton nyújtott digitális műsorterjesztés nagykereskedelmi szolgáltatás igénybe vevőjének neve, akinek megbízásából a műsort 
terjesztik. 

Műsornév: 

A digitális földfelszíni sugárzással terjesztett rádióműsor neve. 

Egyszeri díjból származó nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Az adott rádióműsor DAB+ hálózaton végzett műsorterjesztésének egyszeri díjaiból származó nettó nagykereskedelmi árbevétel az időszakban [ezer Ft]. 

(Az egyszeri díj meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Egyszeri hozzáférési díjból származó nettó árbevétel [ezer Ft]: 

Az adott rádióműsor DAB+ hálózaton végzett műsorterjesztésének egyszeri hozzáférési díjaiból származó nettó nagykereskedelmi árbevétel az időszakban 
[ezer Ft]. 



(Az egyszeri hozzáférési díj meghatározását lásd a Fogalmak részben.) 

Egyéb nettó árbevétel [ezer Ft]: 

A műsorterjesztés nettó árbevétele, az egyéb szolgáltatás nettó árbevétele, az egyszeri díjakból származó nettó árbevétel, az egyszeri hozzáférési díjból 
származó nettó árbevétel oszlopokban fel nem tüntetett, az adott rádióműsor DAB+ hálózaton végzett műsorterjesztésével kapcsolatos minden egyéb 
nagykereskedelmi árbevétel [ezer Ft]. 


