
 

 

Összefoglaló a 2009. november 10-én, a helyi és körzeti vételkörzetű 
földfelszíni digitális televíziós műsorszórók pályáztatásával kapcsolatban 

megtartott előzetes meghallgatásról 
 
 
A helyi-körzeti televíziók digitális átállásához szükséges pályáztatási folyamat előkészítéseként a 
Nemzeti Hírközlési Hatóság 2009. november 10-én előzetes meghallgatást tartott a 
folyamatban közvetlenül és közvetett módon érintett jelenlegi és potenciális szereplők 
részvételével. Az előzetes meghallgatás célja az volt, hogy a Hatóság megismerje az érdekelt 
szereplők véleményét a helyi és körzeti vételkörzetű műsorterjesztési szolgáltatások digitális 
átállásáról. A meghallgatás meghirdetésekor a Hatóság információgyűjtő kérdőívet is közzétett, 
melynek segítségével szintén lehetőség nyílt adatok, vélemények, a pályázattal kapcsolatos 
várakozások beküldésére. 
 
Az előzetes meghallgatás közel 80 fő részvételével zajlott le, több mint 10 hozzászólás hangzott 
el. 
 
A meghallgatás bevezetőjében dr. Rozgonyi Krisztina a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának 
alelnöke ismertette az előzetes meghallgatás célját és a digitális átállás, illetve a helyi és körzeti 
vételkörzetű földfelszíni digitális televíziós műsorszórók pályáztatásával kapcsolatos törvényi 
meghatározottságokat. Megerősítette a Hatóság elkötelezettségét aziránt, hogy a helyi és körzeti 
vételkörzetű televíziók digitális átállásához a jogszabályi keretek között és a törvényben 
meghatározott 2011. december 31-i határidő szem előtt tartásával működőképes modellre tegyen 
javaslatot. 
 
Kozma Zsolt a Nemzeti Hírközlési Hatóság médiainfrastruktúra szabályozási igazgatója 
összefoglalta az előzetes meghallgatáshoz készült tájékoztató dokumentum legfontosabb 
információit a pályáztatás piaci, jogi és műszaki környezetéről és a pályáztatás jogszabályokban 
meghatározott menetrendjéről. Kiemelte, hogy számos tartalmi kérdés még nyitott, ezekhez várja a 
Hatóság az érdekeltek szempontjait és elképzeléseit. 
 
A pályázattervezetre vonatkozó, egyelőre nyitott kérdésekre a Hatóság a megszólalók javaslatát, 
állásfoglalását kívánta megismerni. A hozzászólások során elhangzott, a tájékoztató dokumentum 
valamely információjának tisztázására vonatkozó kérdéseket a Hatóság képviselője 
megválaszolta. 
 
Az előzetes meghallgatáson a hozzászólásokban felvetett főbb témakörök a következők 
voltak: 
 
A potenciális pályázókkal kapcsolatos kérdéskörök: 
 

 A pályázók körének meghatározásával kapcsolatban több vélemény hangzott el, melyek 
jellemzően két eltérő megközelítést tartalmaztak. Az egyik nézet szerint célszerű, ha a 
multiplex operátor és az adó üzemeltetője elkülönül egymástól. A másik vélemény szerint, 
tekintve, hogy elkülönült multiplex operátor és adóüzemeltető esetén valószínűleg 
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megnövekedik a műsorszolgáltatóknak a terjesztésre fordítandó költsége, megoldás lehet, 
ha helyi műsorszolgáltatónak is van lehetősége multiplex üzemeltetésre, must carry 
kötelezettséggel.  

 Felmerült az a kérdéskör is, hogy lehetséges-e, hogy ugyanarra a területre többen 
kapjanak jogosultságot. 

 Javaslat hangzott el arra, hogy hasznos lehet a nyertes pályázók által alkalmazható díjak 
hatósági kontrollja. 

 Kérdésként hangzott el, hogy lehet-e közszolgáltató helyi-körzeti adó üzemeltetője, 
szükséges lesz-e a multiplex üzemeltetési jogosultság elnyeréséhez külön gazdasági 
társaságot alapítani, terjeszthető lesz-e regionális műsor a helyi multiplexben, illetve, hogy 
lesz-e arra lehetőség, hogy egy társaság több multiplex üzemeltetési jogát is megszerezze. 

 
A jelenlegi szolgáltatók státusza a pályáztatás során: 
 

 Eltérő vélemények hangzottak el. Többen javasolták, hogy a több éve szabályosan működő 
földfelszíni műsorterjesztők élvezzenek előnyt a pályáztatás során. Volt olyan nézet is, 
hogy a meglévő műsorszolgáltatókon kívül pályázhassanak kistérségi szinten potenciális új 
belépők is. Ugyanakkor volt olyan álláspont is, miszerint a meglévő műsorszolgáltatók 
előnyben részesítése versenykorlátozó magatartás lenne. 
 

Műszaki, frekvenciagazdálkodási kérdések: 
 

 Felvetődött a statisztikus multiplexálás kérdésköre. 

 Felmerült, hogy a frekvenciák tervezésénél célszerű lenne újragondolni a „helyi” vételkörzet 
fogalmát, és esetleg kitolni a pályáztatás során a jelenlegi körzeteket a kistérség határáig. 

 Elhangzott, hogy az MPEG4 tömörítési mód, ahogyan azt az országos digitális szolgáltatás 
bebizonyította, jó megoldás, és most már megfelelő vevőkészülékek is vannak hozzá. 

 Felmerült kérdésként, hogy elő lesz-e írva a pályázati kiírásban az adók minősége, illetve 
meg lesznek-e határozva műszaki követelmények az adókra és antennarendszerekre, 
valamint, hogy tartalmaz-e majd a pályázat előírást a modulációs szabványra. 

 
A vételi mód kérdésköre: 
 

 Több hozzászólásban felmerült, hogy a beltéri vételi mód előnyösebb lenne még akkor is, 
ha ez többletköltséget jelent. 

 
HD műsorok továbbítására való felkészülés lehetősége: 
 

 Eltérő vélemények hangzottak el. Volt olyan nézet, hogy célszerű lenne, ha a pályázati 
kiírás legalább egy későbbi időpontra, de  tartalmazná HD műsorok továbbításának 
követelményét. Más vélemény szerint ez valószínűleg szükségtelen követelmény lenne. 
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Pályázat időzítése: 
 

 Egy hozzászólásban elhangzott, hogy, tekintve, hogy önkormányzati tulajdonú 
műsorszolgáltatók is érdekeltek a pályázatban, a pályáztatás során érinti őket az 
önkormányzati beruházási források tervezésének és rendelkezésre állításának 
időszükséglete. 

 
A helyi és körzeti televíziók szerepe: 
 

 Felmerült, hogy a frekvenciák értékesítése során figyelembe lehet-e venni azt a tényt, hogy 
a helyi és körzeti televíziózás legtöbbje közműsorszolgáltatói műsorstruktúrával dolgozik, 
ezért jelen esetben kérdés, hogy a pályázatok elbírálása során a legfőbb szempont az 
legyen-e, hogy mely pályázó hozza a legtöbb pénzt az államnak. 

 
Digitális átállás menete: 
 

 Kérdésként merült fel, hogy hogyan fog sor kerülni az analóg adók lekapcsolására, azaz 
hogyan értelmezendő a törvényben rögzítettek szerinti megfelelő számú digitális 
vevőkészülék megléte (vételkörzetenként értendő-e, illetve beleértendő-e a nem földfelszíni 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés is). 

 
Az NHH jogkörén túlmutató állami támogatási, illetve médiapolitikai megfontolások kérdésköre: 
 

 A résztvevők több esetben is felvetették, hogy szükségesnek tartják a vételkörzetre 
vonatkozó szabályok újragondolását, a kereskedelmi/közműsorszolgáltatói helyzet 
kezelését, illetve a digitális átállás során állami támogatási lehetőségek biztosítását. 

 
 
Az előzetes meghallgatáson felmerült szempontokat, kérdéseket, illetve a beérkezett írásos 
véleményeket és kitöltött információgyűjtő kérdőíveket a Hatóság a pályázattervezet összeállítása 
során felhasználja. Ahogyan az az előzetes meghallgatáson is elhangzott, az érintetteknek az 
előzetes meghallgatást követően is lesz módjuk véleményüket kifejteni a helyi-körzeti 
pályáztatással kapcsolatban: a pályázattervezetről a Hatóság a törvény által előírt módon 
konzultációt fog meghirdetni.  


