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A digitális átállás és a helyi-körzeti televíziózás 
 
Magyarországon a hagyományos, azaz a földfelszíni 
analóg televíziós műsorszórás szempontjából 2011. 
december 31. kiemelkedően fontos dátum. Ez 
ugyanis az úgynevezett analóg lekapcsolás 
végdátuma, amely az Európai Bizottság által 
összehangolt – a frekvenciaszűkösségre is választ 
adó – közösségi program ajánlása alapján a digitális 
átállásról szóló 2007. évi LXXIV. törvényben, azaz a 
Dtv.-ben került rögzítésre. Eddig az időpontig az 
összes földfelszíni analóg műsorszóró adót le kell 
kapcsolni, és biztosítani kell, hogy az eddig ilyen 
módon továbbított műsorok földfelszíni digitális 
műsorszórással elérhetőek legyenek. 
 
Európában 2005-ben kezdődött az analóg 
műsorszórók lekapcsolása, és ma már számos 
országban, így például Finnországban, Hollandiában, 
Svédországban, Németországban, Luxemburgban, 
Belgiumban vagy Ausztria jelentős részén a 
földfelszíni televíziós műsorszórás kizárólag digitális 
platformon valósul meg. Az átállás határideje az 
uniós országokban szinte kivétel nélkül 2012. 
 
Magyarországon az országos analóg hálózatok kikapcsolásához vezető lépések közül 2008-ban a 
digitális műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogának pályáztatása sikeresen lezárult. Mára az ország 
területének több mint felén, az év végéig több mint 80%-án, 2010. végére pedig már az ország 95%-
án digitálisan és előfizetési díj nélkül (más néven free-to-air, FTA) nézhető a közszolgálati (m1) és a 
két országos földfelszíni terjesztésű kereskedelmi televízió műsora, valamint  a korábban ingyenesen 
csak műholdas vétellel elérhető m2, Duna Tv, Duna II Autonómia és az Euronews, továbbá 
előfizetésessel az ATV és a HírTV. 

 
A következő – és egyben az analóg 
lekapcsolás sikeres megvalósításához 
szükséges – lépés a helyi és körzeti 
földfelszíni analóg televíziós adók 
digitális átállása, amely 46 műsor-
szolgáltató 48 telephelyen található 
adóját érinti. 
 
A helyi és körzeti televíziós átállás azt 
jelenti, hogy ezeket az adókat szintén 
legkésőbb 2011. december 31-ig le kell 
kapcsolni, és ahhoz, hogy ezek az 
adók a földfelszíni műsorszóró 
platformon továbbra is elérhetőek 
legyenek, lehetőséget kell biztosítani 
számukra, hogy földfelszíni digitális 
műsorszórásra álljanak át. A Nemzeti 
Hírközlési Hatóság az ehhez 
szükséges pályáztatás előkészítését 
megkezdte. Ennek keretében 2009 
őszén nyilvános meghallgatásra kerül 
sor, amelynek célja, hogy kikérje az 
érdekelt szereplők véleményét, 
megvizsgálja, feltárja és előkészítse az 
átállásához szükséges optimális 
feltételeket és elkészítse a helyi-körzeti 
televíziós műsorszóró adók 
üzemeltetési jogosultságára vonatkozó 
pályázatokat. 

Mi a digitális átállás? Az a folyamat, aminek 
során az analóg műsorterjesztés helyébe a 
digitális műsorterjesztés lép. 

Mit jelent a digitális átállás a hagyományos 
televíziózás számára? Megszűnik a 
hagyományos, azaz analóg földi sugárzású 
televíziós műsorszórás, és helyébe a digitális 
földi sugárzás (más néven DVB-T) lép, amely 
lényegesen több csatorna és egyéb kapcsolódó 
szolgáltatás átvitelére alkalmas technológia.  

Miért jó a digitális műsorterjesztés? 

 technológiailag hatékonyabb, az analóg 
műsorterjesztéshez képest ugyanakkora 
sávszélességen több műsor továbbítható és 
jobb vételi minőséget biztosít, 

 alkalmas kiegészítő digitális 
szolgáltatásokra, mint például az 
elektronikus programújság (EPG) 

Kit érint a digitális átállás? Mindenkit, de mindenkit másként.  

Mit jelent a nézőknek a digitális átállás? Az analóg 
lekapcsolás után hagyományos szoba- vagy tetőantennával és 
televízióval akkor lesznek elérhetőek a korábbi csatornák – azaz 
az m1, az RTL Klub és a TV2, sőt, korábban antennával nem 
fogható csatornák is – előfizetési díj nélkül,  

 ha a nézők (egyszeri költséggel) beszereznek egy 
vevőkészüléket (úgynevezett set-top-boxot) is. A set-top-
box helyett arra is van mód, hogy olyan új tévékészüléket 
vásároljon a néző, ami ezt már beépítve tartalmazza, ez 
azonban nagyobb költségű beruházás és nem feltétele a 
digitális földi sugárzású műsorok elérhetőségének. 

Amennyiben az analóg lekapcsolás után a néző nem a fenti 
módon szeretne tévézni, abban az esetben a következő 
választási lehetőségei vannak:  

 vagy előfizet egy kábeltelevíziós, műholdas vagy IPTV-s 
szolgáltatásra, és ezen a módon éri el a korábban előfizetési 
díj nélkül elérhető és további csatornákat,  

 vagy egyszeri költséggel beszerez egy parabolaantennát, 
ebben az esetben azonban nem fogja tudni nézni a 
korábban előfizetés díj nélkül elérhető három műsort. 

Természetesen a jelenleg nem szoba- vagy tetőantennával 
tévézőknek is módjuk van élni a digitális földi sugárzás 
előnyeivel, amihez nekik is csak annyi a dolguk, hogy be kell 
szerezzék a megfelelő set-top-boxot vagy az azt beépítve 
tartalmazó tévékészüléket, és csatlakoztatni a készülékhez a 
szoba- vagy tetőantennát. 


