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A helyi-körzeti digitális földfelszíni műsorszórók 

pályáztatásához kapcsolódó igényfelmérés

Hol tartunk a helyi-körzeti pályáztatási folyamatban?

ELŐZMÉNYEK

• Előzetes meghallgatás

• Pályáztatás kereteinek kidolgozása

• Többszöri egyeztetés az OGYEB-bel

• Igényfelméréshez szükséges részek 
összeállítása

• Igényfelmérés lebonyolítása 
2010. május

• Igényfelmérés eredményeinek beépítése

Az ütemezéssel az NHH 

megteremti annak lehetőségét, 

hogy a  pályáztatási folyamat 

2010 augusztusában 

elindulhasson
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Jelenlegi piac

 Jelenleg 45 helyi műsorszolgáltató 

 Tipikusan saját adón terjeszti műsorát

Műsorstruktúra és tartalom: jellemzően kereskedelmi 
státusz ellenére közműsorszolgáltatói, helyi jelleg dominál

Saját lakóhelyén elérhető helyi tévéről  tud: 
a földfelszíni vételt használók 13%-a, 
a fizetős vétellel rendelkezők 71%-a

 A műsorszórás célja: hangsúlyosabban a műsorszétosztás 
+ a háztartások FTA elérése   

A digitális helyi-körzeti 
műsorszórók piaca

 Multiplex-szolgáltatók, akik kiszolgálnak 
minden olyan műsorszolgáltatót, aki jelen kíván
lenni a helyi-körzeti digitális földfelszíni platformon

 Frekvenciagazdálkodási szempontok által 
meghatározott MUX-nagyság („optimális” méret)

A helyi-körzeti digitális földfelszíni műsorszórók 

pályáztatásához kapcsolódó igényfelmérés

A helyi-körzeti földfelszíni műsorterjesztői piac és a pályáztatás

Pályáztatási elv

 Hatékony frekvenciagazdálkodás 

és  méretgazdaságos műsorszórás

A piacot  alapvetően meghatározó 

szempontok
 Horizontális, vertikális integráció  

megengedése

 A helyi tartalom értékként való elismerése

a továbbítási kötelezettségen keresztül

 Amennyiben erre műszaki lehetőség van,

a piaci igények teljesítése (pl. 

vételkörzet-növekedés a

kistérség határáig)

PÁLYÁZAT ELVI CÉL

Lehetőséget biztosítani a jelenlegi 
helyi földfelszíni televíziók számára 
a digitális átállásra + igény esetén 

lehetőséget adni az új belépők 
számára  
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Frekvenciagazdálkodási 
szempontok

• A multiplex üzemeltetés és a 
műsorszolgáltatás szétválik 
(funkcionálisan, jogilag)

• A multiplex 
rendszerparamétereinek 
meghatározása a pályázatban (pl. 
modulációs mód), korlátozások és 
egyéb kötelezettségek (pl. SFN-re
vonatkozó kötelezettség) előírása

• Vételkörzet növekedése (műszaki 
lehetőségek függvényében)

• egyes műszaki meg-
valósítási esetekben

• igényből fakadóan

Peremfeltételek

• A helyi jelleg előnyben 
részesítése

• Nincs tiltás sem a vertikális, sem 
a horizontális integrációban

• Azon pályázók kiszűrésére, akik a 
jogosultságot nem a pályázat 
céljának megfelelően használnák 

• Nem megfelelő használat esetén 
a frekvencia később is 
visszavonható, és ismételten 
hasznosítható

Pályáztatás 
adminisztratív keretei

• Értékelési szempont a pályázó 
által vállalt műsorterjesztés 
maximált ára, valamint várható 
kötelezettség lesz a 
költségorientált árazás

• A pályáztatott jogosultság 
időtartama 12 év

• Egyszeri, egyösszegű, pályázati 
díj (melynek mértéke hasonló az 
eljárási díj mértékéhez )

• Az igénybejelentés során 
megadott adatok alapján 
történik a pályázat tárgyára 
vonatkozó műszaki tartalom 
meghatározása

• Későbbi igénybejelentések 
alapján évente egy alkalommal 
pályázat kiírásaRttv. alapján 

többletkötelezettségeket 

eredményezhet

A helyi-körzeti digitális földfelszíni műsorszórók 

pályáztatásához kapcsolódó igényfelmérés

A pályáztatás elvei és peremfeltételei

Hatékony frekvenciagazdálkodás 
és méretgazdaságos 

műsorszórás

A helyi közélettel foglalkozó, a 

helyi mindennapi életet bemutató, 

segítő műsorszámok aránya 
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A helyi-körzeti digitális földfelszíni műsorszórók 

pályáztatásához kapcsolódó igényfelmérés

A  pályázaton elnyerhető jogosultság tartalma

• A pályázat tárgya 
• Az igényeknek és műszaki, frekvenciatervezési lehetőségeknek megfelelően kialakított helyi-

körzeti multiplexek (digitális műsorszóró adók) üzemeltetési jogosultsága

• A digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság tartalma
• A pályázati felhívás szerinti műszaki paraméterekkel rendelkező digitális műsorszóró adó 

kiépítése az  Eht.-ben szabályozott engedélyezést követően

• A  pályázatban szereplő műszaki és ellátottsági jellemzőket biztosító műsorszóró adó 
működéséhez szükséges frekvenciatartományt alkotó frekvenciák használata  
(frekvenciakijelölési határozat és rádióengedély megszerzését követően) 

• A műsorszóró adón műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő digitális szolgáltatás és más 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása közvetlenül az előfizetők vagy felhasználók részére 
(ingyenesen vagy előfizetői díj ellenében), illetve más műsorterjesztők vagy elektronikus 
hírközlési szolgáltatók és a műsorszolgáltatók, valamint a kiegészítő digitális szolgáltatást 
nyújtók részére

• Továbbítási és szerződéskötési kötelezettségek
• A pályázati kiírásban előírásra kerül továbbítási és szerződéskötési kötelezettség, továbbá az, 

hogy ez hány műsorhelyig terjedjen (a műsorhelyek száma a műsorhoz szükséges kapacitás és 
a műszaki megvalósítás függvénye, és a pályázónak úgy kell felkészülnie, hogy igény esetén ezt 
biztosítani tudja)

• Frekvenciahasználati díj
• A frekvenciahasználattal összefüggő díjakat az NHH a frekvencialekötés és -használat díjáról 

szóló 6/1997. (IV.22) KHVM rendelet alapján határozza meg
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A helyi-körzeti digitális földfelszíni műsorszórók 

pályáztatásához kapcsolódó igényfelmérés

Az igényfelmérés

A helyi-körzeti digitális műsorszóró 

üzemeltetési jogosultságokra vonatkozó 

egyedi igények összegyűjtése

A pályáztatás alapját képező műszaki lehetőségek 

és a pályázati kiírási dokumentáció összeállítása 

• Az igényfelmérés alapelvei 
• Információkérés csak azon adatokról, melyek az egyedi igényekből szükségesek a műszaki 

tartalom összeállításához

• A megfelelő minőségű adatszolgáltatás érdekében megfelelő információadás

• Az igényfelmérés megszólítottjai 
• Akik vállalkoznának helyi-körzeti multiplex- és digitális adó üzemeltetésére

• Akik helyi-körzeti multiplex- és digitális adó üzemeltetőjének műsorterjesztési szolgáltatását 
kívánnák igénybe venni

• Az igényfelmérés meghirdetésének módja 
• Elektronikus kérdőív  és háttérinformációkat tartalmazó dokumentum

• Sajtóközlemény + www.nhh.hu/helyipalyaztatas + tájékoztató  a jelenlegi helyi földfelszíni 
műsorszolgáltatók számára

Az első 

pályáztatás csak a 

most beérkezett 

igényeket tudja 

figyelembe venni

Az igényfelmérő 

kérdőív 

beküldhető:

2010. május 11-től 

2010. május 31-ig

http://www.nhh.hu/helyipalyaztatas
http://www.nhh.hu/helyipalyaztatas
http://www.nhh.hu/helyipalyaztatas
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A helyi-körzeti digitális földfelszíni műsorszórók 

pályáztatásához kapcsolódó igényfelmérés

Háttérinformációk

Az igényfelmérő kérdőívhez 

az NHH közzétesz egy háttérinformációkat 

tartalmazó dokumentumot is

• A helyi-körzeti digitális televízió műsorszóró adókra vonatkozó 
üzemeltetési jogosultság 

• Pályáztatás, elnyerhető jogosultság

• A frekvenciahasználat tartalma

• Eltérés az országos pályázattól

• Ellátási terület

• Az igények alapján a pályáztatandó multiplexek meghatározása

• A multiplex üzemeltetési jogosultsághoz kapcsolódó jogosultságok

• Műszaki jellemzők

• Díjak

• A pályáztatás menetrendje 

• A jelenlegi piaci környezet

• Műszaki segédlet

Megvilágítja az igényfelmérés célját, a 

pályáztatás piaci környezetét, továbbá 

tartalmazza az elektronikus kérdőív-űrlap 

kérdéseit a kitöltéshez szükséges 

magyarázatokkal és műszaki segédlettel
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A helyi-körzeti digitális földfelszíni műsorszórók 

pályáztatásához kapcsolódó igényfelmérés

Az igényfelmérő kérdőív

• I. blokk 
• Az igényt beküldő szervezet adatai

• II. blokk
• A multiplex- és digitális adó üzemeltetésére vállalkozók szándékai a tervezett ellátási körzetre és 

terjesztendő műsorokra vonatkozóan

• III. blokk
• A műsorterjesztő, illetve a műsorszolgáltató jelenlegi tevékenységére vonatkozó információk

• IV. blokk
• Ellátási körzetre és terjesztendő műsorokra vonatkozó adatok olyan műsorszolgáltatóktól, akik 

nem terveznek multiplex- és digitális adó üzemeltetőként működni, de műsorukat terjesztetnék a 
helyi-körzeti digitális platformon
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Az adott oldal 

összes kérdését 

kinyitja/bezárja

Az űrlap kitöltött 

mezőit 

kinyomtatja

Az űrlap 

betűméretét  

csökkenti/növeli

Akadálymentes 

verzió

Az űrlap kitöltött 

mezőiből pdf

fájlt készít
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www.nhh.hu/helyipalyaztatas


