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2006. ÉVI … TÖRVÉNY  

A DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTÉS SZABÁLYAIRÓL  

Az Országgyűlés a kulturális, tudományos és társadalmi értékek műsorterjesztés útján történő 
közvetítésének elősegítése és az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának 
továbbfejlesztése céljából – a digitális műsorterjesztésre való teljes átállásig terjedő időszakra – a 
következő törvényt alkotja: 

 
ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. Fejezet 

A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 
1. § 

 
A törvény hatálya kiterjed 
a) a részben vagy egészben a Magyar Köztársaság területén telepített elektronikus hírközlő 
berendezéssel végzett digitális műsorterjesztésre, 
b) a műsorszolgáltató a) pontban foglalt, vagy azzal összefüggő műsorszolgáltatására, illetve 
tevékenységére, 
c) a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó a) pontban foglalt, vagy azzal összefüggő tevékenységére, 
d) a gyártónak és a forgalomba hozatalért felelős személynek, a feltételes hozzáférési rendszeren és 
alkalmazási program interfészen fennálló jogi oltalom jogosultjának a digitális műsorterjesztéssel 
összefüggő tevékenységére, 
e) az a)-d) pontban foglalt, vagy azzal összefüggő tevékenységet végző vagy szolgáltatást nyújtó 
természetes, illetőleg jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre és 
ezek vezető tisztségviselőire, 
f) a felhasználóra, a fogyasztóra és az előfizetőre. 
 

2. §  
 

A törvény céljai és alapelvei: 
a) a kulturális, tudományos és társadalmi értékek közvetítésének elősegítése a digitális 
műsorterjesztés, mint elektronikus hírközlési szolgáltatás megfelelő szabályozása útján; 
b) az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások és új technológiák elterjedését elősegítő kiszámítható, 
átlátható, technológia semleges, versenyt segítő szabályozás megteremtése; 
c) a műsorterjesztésre is használható rádiófrekvenciákkal való hatékony gazdálkodást ösztönző 
szabályozás megteremtése; 
d) a digitális átállás előnyeinek biztosítása a fogyasztók és a vállalkozások számára; 
e) a fogyatékkal élők és az alacsony jövedelmű felhasználók igényeinek fokozott figyelembe vétele a 
digitális átállás során.  
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3. § 
 

(1) A digitális műsorterjesztők, a multiplex szolgáltatók, a műsorszolgáltatók és a kiegészítő digitális 
szolgáltatást nyújtók az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során kötelesek 
egymással együttműködni. 
(2) A digitális műsorterjesztők, a multiplex szolgáltatók, a műsorszolgáltatók és a kiegészítő digitális 
szolgáltatást nyújtók elektronikus hírközlő hálózatokat, elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, digitális 
műsorokat, kiegészítő digitális szolgáltatásokat egymás között olyan egyeztetett műszaki 
feltételrendszerben kötelesek működtetni és nyújtani, hogy azok a szükséges kapcsolat létesítéséhez, 
szolgáltatás nyújtásához közvetlenül, vagy egymás között egyeztetett megfelelő interfészek, 
hálózatrészek, elemek, berendezések, szolgáltatások beiktatásával egységesen működő rendszert 
alkossanak. 
 

4. § 
 

E törvényben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Eht.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

MÁSODIK RÉSZ 
DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

II. Fejezet 

DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTŐK ÉS MÁS SZEMÉLYEK JOGAI 
 

Digitális műsorterjesztés  
 

5. § 
 

(1) A Magyar Köztársaság területén bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet az e törvényben, illetve külön törvényben meghatározott feltételek teljesítése 
esetén jogosult digitális műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására. 
(2) A digitális műsorterjesztési szolgáltatás, mint elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának 
megkezdésére irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját az elektronikus hírközlési 
szolgáltatónak nyilvántartásba vétel céljából az Eht.-ban meghatározottak szerint be kell jelentenie a 
Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: NHH). 
(3) A bejelentésben az Eht.-ban meghatározottakon kívül meg kell határozni, hogy az elektronikus 
hírközlési szolgáltató, vagy digitális műsorterjesztő mely műsorszolgáltató mely műsorát, valamint a 
kiegészítő digitális szolgáltató milyen szolgáltatását terjeszti. 
(4) A digitális műsorterjesztő olyan műsorokat terjeszthet, amelyek terjesztésére megfelelő 
jogosultsággal rendelkezik. Az NHH-nak be kell jelenteni azokat az adatokat, illetve be kell nyújtani 
azokat az okiratokat, amelyek igazolják, hogy a szerzői jogok és a szerzői jogokkal szomszédos jogok 
védelmére a szükséges lépéseket a digitális műsorterjesztő megtette. A bejelentéshez csatolni kell a 
műsorszolgáltatóval kötött szerződés vagy az adott műsor terjesztésére vonatkozó jogosultság egyéb 
igazolását. Az NHH a digitális műsorterjesztés jogszerűségét piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. 
(5) A digitális műsorterjesztő a (3) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást az NHH-nak 
három napon belül köteles bejelenteni. 
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Kiegészítő digitális szolgáltatások 
 

6.  § 
 

(1) A Magyar Köztársaság területén kiegészítő digitális szolgáltatás szabadon végezhető, ez azonban 
nem érinti a kiegészítő digitális szolgáltatással összefüggő tevékenységre egyébként jogszabály által 
előírt minősítési, képesítési, engedélyezési vagy bejelentési kötelezettséget. 
(2) Amennyiben a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó e törvény 17-22. §-ai alapján hozzáférési 
jogosultságot kíván szerezni, az Eht. 76. §-ának megfelelő alkalmazásával az NHH nyilvántartásba 
veszi.  
(3) A hozzáférési jogosultsággal rendelkező kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó a bejelentett 
adataiban bekövetkezett változást az NHH-nak három napon belül bejelenti. 
(4) A hozzáférési jogosultsággal rendelkező kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtót az NHH az Eht. 
151-152. §-ai szerint adatok szolgáltatására kötelezheti.  

 

Digitális műsorterjesztéssel összefüggő műsorszolgáltatás 
 

7. § 
 

(1) Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) által nyilvántartásba vett 
műsorszolgáltatót e törvény 17-22. §-ai alapján hozzáférési jogosultságok illetik meg.  
(2) A műsorszolgáltatást nyújtók vonatkozásában az NHH az Eht. 151-152. §-ai szerint adatszolgáltatási 
kötelezettség előírására jogosult. 

 

Multiplex szolgáltatás  
 

8. § 
 

(1) Multiplex szolgáltatás nyújtására – a 9. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – bármely természetes, 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az e törvényben, illetve külön 
törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosult. 
(2) Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a multiplex szolgáltatás nyújtásának megkezdésére 
irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni 
az NHH-nak.  
(3) A bejelentésben az Eht.-ban meghatározott adatokon kívül meg kell határozni, hogy a multiplex 
szolgáltató mely műsorszolgáltató mely műsorát, valamint a kiegészítő digitális szolgáltató milyen 
szolgáltatását multiplexálja.  
(4) A multiplex szolgáltató olyan műsorokat multiplexálhat, amelyekre megfelelő jogosultsággal 
rendelkezik. Az NHH-nak be kell jelenteni azokat az adatokat, illetve be kell nyújtani azokat az 
okiratokat, amelyek igazolják, hogy a szerzői jogok és a szerzői jogokkal szomszédos jogok védelmére 
a szükséges lépéseket a digitális műsorterjesztő megtette. A bejelentéshez csatolni kell a 
műsorszolgáltatóval kötött szerződés vagy az adott műsor multiplexálására vonatkozó jogosultság 
egyéb igazolását. Az NHH a digitális műsorterjesztés jogszerűségét piacfelügyeleti eljárás keretében 
ellenőrzi. 
(5) A multiplex szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást az NHH-nak 
három napon belül köteles bejelenteni. 
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Frekvenciahasználaton alapuló multiplex szolgáltatás 
 

9. § 
 

(1) Az NHH a frekvenciahasználati jogosultságot a multiplex szolgáltatónak az Eht. 69. §-a szerinti 
eljárásban adja ki. Az NHH a frekvenciahasználati jog megadásáról szóló határozatát külön 
jogszabályban meghatározott rendben lefolytatott pályázati eljárás alapján hozza meg.  
(2) A digitális műsorterjesztéshez kapcsolódó multiplex frekvenciahasználati jogosultságának pályázati 
eljárása az adott frekvencián rendelkezésre álló műsorszolgáltatási lehetőségekre vonatkozó, a 
rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 95. §-a szerinti pályázati 
felhívás közzétételét követően, annak figyelembevételével indítható el.  
(3) Digitális televíziós műsorszóráshoz kapcsolódó multiplex szolgáltatás nyújtására olyan természetes, 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult, amely nem minősül digitális 
műsorszórónak vagy országos műsorszolgáltatónak, továbbá az NHH-tól az (1) bekezdésben 
meghatározott eljárásban frekvenciahasználati jogosultságot kapott. 
 

Nyilvántartások átvezetése 
 

10. § 
 
(1) Az NHH a digitális műsorterjesztőkről, a hozzáférési jogosultsággal rendelkező kiegészítő digitális 
szolgáltatást nyújtókról és a multiplex szolgáltatókról vezetett nyilvántartások másolatát átadja az 
ORTT-nek.  
(2) Az ORTT a műsorszolgáltatókról vezetett nyilvántartás másolatát átadja az NHH-nak.  
(3) Az (1)-(2) bekezdésben említett nyilvántartásokba bejegyzett szolgáltatókról és a nyilvántartásban 
bekövetkezett változásról az NHH, illetve az ORTT a bejegyzéstől számított nyolc napon belül 
tájékoztatja a másik hatóságot.  
 

III. FEJEZET 

RÁDIÓFREKVENCIÁK HASZNÁLATI JOGA 
 

Általános szabályok 
 

11. § 
 

(1) E törvény hatályba lépését követő három hónapon belül a Kormány a digitális műsorszolgáltatás 
szükségleteire tekintettel felülvizsgálja a frekvenciasávok nemzeti felosztását (a továbbiakban: FNFT).  
(2) A felülvizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy biztosított legyen a műsorszóró csatornákon üzemelő 
egyéb védelmi célokat szolgáló rendszerek és eszközök kivonásig történő alkalmazása, továbbá az 
lehetővé tegye a digitális műsorszórási célú frekvenciákon többféle európai szabvány szerinti digitális 
műsorszórás bevezetését és kiegészítő digitális szolgáltatások nyújtását is.  
(3) Az NHH a felülvizsgálat eredményeként az FNFT alapján, illetve a digitális átállás folyamata alatt 
jogosult a frekvenciahasználatra jogosultnak és a rádióengedély jogosultjának egyetértésével más 
hasonló műszaki feltételekkel rendelkező analóg műsorterjesztési célú frekvencia használatát kijelölni, 
illetve ahhoz kapcsolódó rádióengedélyt kiadni. 
(4) Az NHH a (3) bekezdés szerinti frekvenciacseréről az ORTT-t tájékoztatja. 
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Analóg és digitális műsorszórási célú frekvenciák használati díja 
 

12. § 
 

(1) A műsorszórási célú frekvenciák használatának díjait úgy kell meghatározni, hogy az elősegítse a 
digitális műsorszolgáltatás minél szélesebb körű elterjedését és igénybe vételét.   
(2) A műsorszórási célú frekvenciák használatának díját – ideértve a kiegészítő frekvencia díjat is – a 
továbbított digitális műsorok, illetve a továbbított kiegészítő digitális szolgáltatások számára, és az ezek 
által igénybevett adatátviteli kapacitásra figyelemmel kell meghatározni.  
(3) A digitális műsorszóró a frekvenciák használatának díját és a kiegészítő frekvencia díjat átháríthatja 
a multiplex szolgáltatóra. 
(4) A multiplex szolgáltató a frekvenciák használatának díját és a kiegészítő frekvencia díjat átháríthatja 
a vele szerződött műsorszolgáltatókra és a kiegészítő digitális szolgáltatókra.  
(5) A digitális átállás 24. §-ban meghatározott céldátumát megelőző négy évben az analóg televíziós 
műsorszórás célját szolgáló frekvenciák használati díja évenként négy egyenlő részletben a földfelszíni 
digitális televíziós műsorszórás célját szolgáló frekvenciák használati díjának négyszeresére emelkedik. 
(6) A földfelszíni digitális műsorszórás célját szolgáló frekvenciák után a digitális műsorszolgáltatás 
megkezdését követő első két évben, de a 25. §-ban meghatározott Digitális Átállás Stratégia alapján 
legfeljebb a digitális átállás 24. §-ban meghatározott céldátumig kedvezményes használati díjat kell 
fizetni. 

 

Digitális műsorszórási célú frekvenciák használati joga 
 

13. § 
 

(1) A digitális műsorszórás céljára szolgáló frekvenciahasználati jogosultságot az NHH az Eht. 69. §-a 
szerinti eljárásban, pályázat alapján adja ki a multiplex szolgáltató számára. 
(2) A digitális műsorszóró adó rádióengedélyét a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező 
multiplex szolgáltatóval szerződött digitális műsorszóró számára adja ki az NHH. 
(3) Az NHH a frekvenciahasználati jogosultságot és az ehhez kapcsolódó digitális műsorszóró adó 
rádióengedélyét a frekvenciát használó multiplexben továbbított és legkésőbb lejáró műsorszolgáltatási 
jogosultság érvényességi idejéhez igazodva adja ki.  
(4) A digitális műsorszóró adó rádióengedélyéről rendelkező határozat tartalmazza a műsorszóró adó 
üzemeltetésének műszaki feltételeit és előírásait, továbbá melléklete tartalmazza a műsorszolgáltatásra 
vonatkozó, az ORTT által meghatározott feltételrendszert. 
(5) Az NHH a multiplex szolgáltató frekvenciahasználati jogosultságáról, és a digitális műsorszóró adó 
rádióengedélyéről rendelkező határozatot a meghozatalát követő nyolc napon belül megküldi az ORTT-
nek. 
(6) A multiplex szolgáltató és a digitális műsorszóró a digitális műsorszórás megkezdését annak 
megkezdése előtt nyolc nappal az NHH-nak és az ORTT-nek bejelenti. 
 

Üzemeltetési feltételek 
 

14. § 
 
(1) A műsorszolgáltató, a multiplex szolgáltató és a digitális műsorszóró köteles együttműködni a 
digitális műsorszórás követelményeinek teljesítése során, így különösen a műsorszolgáltató és a 
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műsorok azonosító jelei, a műsorszám kategóriájának megfelelő azonosító jelek, digitális 
televíziókészülék, vagy kép- és hangrögzítő berendezés vezérlésére szolgáló jelek tekintetében. 
(2) A digitális műsorszóró köteles az (1) bekezdésben említett jeleket folyamatosan sugározni. Ha a 
digitális műsorszóró adója több műsorszolgáltató műsorát sugározza, az azonosító információnak vagy 
jelnek megkülönböztethetőnek kell lennie. 
(3) A digitális műsorszóró adója mérőjelet, mérőábrát, állóképet, monoszkópot a műsor megkezdése 
előtt és után legfeljebb tíz percig, műsor közben legfeljebb két percig sugározhat. Üzemzavar esetén e 
korlátozás nem alkalmazható. 
 
 

IV. FEJEZET 

MULTIPLEXEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MŰSORSZOLGÁLTATÁSSAL LE NEM 
KÖTÖTT KAPACITÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

 
15. § 

 
(1) A multiplex szolgáltató jogosult a rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás műsorszolgáltatással le 
nem kötött hányadát kiegészítő digitális szolgáltatás végzésére használni, illetve más számára ilyen 
szolgáltatás nyújtása céljából e szabad kapacitás használatát engedélyezni. 
(2) Digitális műsorszóró hálózaton kiegészítő digitális szolgáltatás céljaira az (1) bekezdés szerinti 
szabad kapacitások az adott multiplexen rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás 20 %-áig 
használhatók fel. Jogszabály ennél alacsonyabb mértéket is megállapíthat.  
(3) Amennyiben a multiplexen rendelkezésre álló szabad – műsorszolgáltatással, illetve kiegészítő 
digitális szolgáltatással ténylegesen le nem kötött – kapacitások lehetővé teszik további digitális rádió, 
vagy televízió műsor továbbítását, a multiplex szolgáltató köteles erről a tényről az NHH számára a 
kapacitás tényleges rendelkezésre állásától számított 3 napon belül tájékoztatást adni. Az NHH a 
digitális műsorterjesztésre rendelkezésre álló szabad kapacitások figyelembe vételével a digitális 
műsorszolgáltatási lehetőségek jegyzékét módosítja. 
(4) A multiplex szolgáltató az (1) bekezdés szerinti használatot a szolgáltatók számára ésszerű és 
tisztességes feltételek mellett, az egyenlő elbánás elvének megfelelően köteles biztosítani. 
 
 

V. FEJEZET 

A DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTŐK ÉS MÁS SZEMÉLYEK  

KÖTELEZETTSÉGEI 
 

Széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatás 
 

16. § 
 

(1) A digitális műsorterjesztők által létrehozott és üzemeltetett nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatoknak alkalmasnak kell lenniük széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatások és 
televízióműsorok elosztására.  
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(2) A digitális műsorterjesztő a fogadott és újra-elosztott széles képformátumú digitális televíziós 
szolgáltatásokat és televízióműsorokat változatlan képformátummal köteles a fogyasztók felé 
továbbítani. 
(3) Az analóg és digitális televíziókészülékek digitális műsorok vételére való alkalmasságának, és az 
alkalmasság megjelölésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg. 
 
 

Feltételes hozzáférési rendszerek és egyéb eszközök 
 

17. § 
 

(1) A digitális műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes hozzáférési rendszer 
üzemeltetője az általa üzemeltetett feltételes hozzáférési rendszer tekintetében köteles biztosítani az 
átvitel költséghatékony ellenőrzéséhez szükséges műszaki feltételeket, hogy a digitális műsorterjesztők, 
illetve hálózatüzemeltetők helyi vagy regionális szinten teljes körűen ellenőrizzék az ilyen feltételes 
hozzáférési rendszereket igénybevevő szolgáltatásokat. 
(2) A digitális műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes hozzáférési rendszer 
üzemeltetője, amely digitális televízió- és rádiószolgáltatásokhoz nyújt feltételes hozzáférési 
szolgáltatásokat, és amelynek a hozzáférési szolgáltatásaitól függ az, hogy a műsorszolgáltatók elérik-e 
a lehetséges nézők vagy hallgatók bármely csoportját, köteles 
a) valamennyi műsorszolgáltató számára a versenyjogi szabályokkal összeegyeztethető tisztességes, 
ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő módon olyan műszaki szolgáltatásokat kínálni, 
amelyek lehetővé teszik a műsorszolgáltatók, illetve a digitális műsorterjesztők szolgáltatásainak vételét 
a feltételes hozzáférési szolgáltatás üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott digitális vevő dekóderek 
segítségével erre jogosított nézők, illetve hallgatók számára,  
b) a feltételes hozzáférési szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenysége tekintetében külön 
számviteli nyilvántartást vezetni. 
(3) A feltételes hozzáférési termékek és rendszerekkel kapcsolatos iparjogvédelmi és szerzői jogok 
jogosultjai a fogyasztói berendezések gyártói részére az engedélyezés során kötelesek biztosítani, hogy 
az engedélyezés tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő feltételekkel történjék. 
(4) Az elektronikus műsortájékoztatóval, valamint hasonló tájékoztató (listázó) vagy irányító (navigáló) 
eszközök kezelői felületeinek megjelenésével, összeállításával kapcsolatos kötelezettségek az (1)-(3) 
bekezdésben foglalt kötelezettségeket nem érintik. 
 

Interaktív digitális televíziós szolgáltatások együttműködési képessége 
 

18. § 
 

(1) Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások nyújtására alkalmas digitális átviteli hálózatot 
üzemeltető digitális műsorterjesztők és műsorszolgáltatók (e § alkalmazásában: kötelezettek) az átvitel 
módjára tekintet nélkül kötelesek nyílt alkalmazási program interfészt (a továbbiakban: API) használni.  
(2) Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások nyújtására alkalmas digitális átviteli hálózatokhoz 
csatlakoztatható digitális televíziókészülék és elektronikus hírközlő berendezés gyártói (e § 
alkalmazásában: kötelezettek) e készülékek vonatkozásában kötelesek megfelelni a nyílt API-ra 
vonatkozó előírásoknak. 
(3) A kötelezettek az API-hoz tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő feltételek 
mellett kötelesek hozzáférést nyújtani minden jogosultnak. 
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(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségek egésze, vagy részei átmeneti időre, de legfeljebb 
2011. december 31-ig nem alkalmazhatók a kötelezettek esetében, amennyiben  
a) a kötelezettek számára aránytalan terhet jelentene,  
b) a kötelezettek egymás között külön jogszabályban foglaltak szerint az európai szabványnak 
megfelelő nyílt API használatára és fokozatos bevezetésére vonatkozó megállapodást kötnek 2007. 
január 1-jéig,  
c) amely megállapodás megfelel a külön jogszabályban, a Digitális Átállás Stratégia szerint kialakított 
feltételeknek, és  
d) a megállapodást az NHH Tanácsa a megállapodás megkötését követően jóváhagyta. 
(5) Az NHH Tanácsa a (4) bekezdésben meghatározott megállapodást a benyújtást követő kilencven 
napon belül, az Eht. 36. §-a szerinti egyeztetést követően határozatával akkor hagyja jóvá, ha megfelel 
a (4) bekezdésben foglaltaknak, és az e törvényben, az Eht.-ban, valamint az Rttv.-ben meghatározott 
alapelveknek.  
(6) Az NHH a jóváhagyott megállapodást közzéteszi. 
(7) Az NHH Tanácsa a megállapodás e törvénynek és más jogszabályoknak, illetve a Digitális Átállás 
Stratégiának való megfelelését évente felülvizsgálja, és erről külön határozatot hoz.  

 
19. § 

 
(1) A digitális interaktív televíziós szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftver alapját képező 
információ, különösen a szoftver csatlakozó felületének alapját képező ötlet, elv, elgondolás, eljárás, 
működési módszer vagy matematikai művelet (a továbbiakban együtt: információ) birtokosa köteles 
tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő feltételek mellett, megfelelő díjazás 
ellenében a műsorszolgáltató illetve a digitális műsorterjesztő részére hozzáférést biztosítani minden 
olyan információhoz, amely az API által támogatott bármely szolgáltatás teljes működőképességéhez 
szükséges. E rendelkezés nem érinti az API-n fennálló szerzői jogi jogosultságokat. 
(2) Amennyiben a felek az (1) bekezdésben foglaltak fennállásával, vagy a díjazással kapcsolatban nem 
tudnak megállapodni, bármely fél jogosult az Eht. 49-51. §-a szerint az NHH előtt jogvitás eljárást 
kezdeményezni. 

 

Elektronikus műsortájékoztató 
 

20. § 
 
(1) A multiplex szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli, ha olyan kiegészítő digitális 
szolgáltatást nyújtótól kap ajánlatot elektronikus műsortájékoztató továbbítására, amely nem áll 
irányítási viszonyban az adott vételkörzetben terjesztett műsorszolgáltatóval (független elektronikus 
műsortájékoztató szolgáltató). 
(2) E szerződéskötési kötelezettség nem terheli a multiplex szolgáltatót, ha az adott vételkörzetben az 
általa összeállított digitális jelcsomag részeként már legalább egy, az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételnek megfelelő kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó által előállított, a felhasználók számára 
szabad hozzáférés mellett elérhető elektronikus műsortájékoztatót továbbít, és ezt meghaladó 
elektronikus műsortájékoztató továbbítása objektív gazdasági és műszaki akadályba ütközik. 
 
 

21. § 
 
(1) Az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatója a szolgáltatáshoz való hozzáférést, a kezelői felületek 
megjelenését és összeállítását a szolgáltatással összefüggő valamennyi digitális műsorszolgáltatás és 
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kiegészítő digitális szolgáltatás számára tisztességes, ésszerű feltételek mellett, az egyenlő elbánás 
elvének megfelelően köteles biztosítani. 
(2) Az egyenlő elbánás elvét nem érintve az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatója az adott 
multiplexen továbbított közszolgálati műsorok számára a hozzáférés tekintetében elsőbbséget köteles 
biztosítani más műsorokkal szemben. 
 

22. § 
 
(1) Ha az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatója és a szolgáltatás vételkörzetében terjesztett 
műsorszolgáltató irányítási viszonyban áll, a 21. §-ban megállapított kötelezettség e szolgáltatót 
annyiban terheli, amennyiben az adott vételkörzetben más független elektronikus műsortájékoztató 
szolgáltató elektronikus műsortájékoztatója a felhasználók számára kapacitáshiány vagy más ok miatt 
szabadon nem hozzáférhető. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus műsortájékoztató kezelői felületén jól látható módon utalni kell 
az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatójával irányítási viszonyban álló műsorszolgáltatóra, illetve 
annak műsorára. 
(3) Az elektronikus műsortájékoztató kezelői felületének megjelenésére és összeállítására vonatkozó 
részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.  

 

Kötelezettségek felülvizsgálata 
 

23. § 
 

(1) A 17. §-ban és a 20-22. §-okban meghatározott kötelezettségeket az NHH külön jogszabályban 
meghatározottak szerint, az Eht. 52-57. §-a szerinti eljárás megfelelő alkalmazásával felülvizsgálja. 
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeként az NHH azt állapítja meg, 
hogy az érintett piacon egy vagy több feltételes hozzáférési üzemeltető nem rendelkezik jelentős piaci 
erővel, ezen feltételes hozzáférési üzemeltetők tekintetében a feltételek teljesítésének kötelezettsége 
alól mentességet adhat, illetve új kötelezettséget állapíthat meg, amennyiben 
a) a felhasználók részére a továbbítási kötelezettség alá eső rádió- és televízióműsorokhoz és más 
műsortartalmakhoz való hozzáférést az ilyen módosítás vagy visszavonás nem érintené hátrányosan, 
és 
b) a hatékony verseny kilátásait a kiskereskedelmi digitális televízió- és rádióműsor terjesztési 
szolgáltatások piacán, valamint a feltételes hozzáférési rendszerek, és egyéb kapcsolódó eszközök 
piacán az ilyen módosítás vagy hatályon kívül helyezés nem érintené hátrányosan. 
(3) A kötelezettségek (2) bekezdés szerinti módosításáról az érdekelteket legalább harminc, legfeljebb 
százhúsz nappal megelőzően tájékoztatni kell. 
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HARMADIK RÉSZ 
DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTÉSRE ÁTÁLLÁS ELVEI 

 
Általános rendelkezések 

 
24. § 

 
A digitális átállásnak 2011. december 31-ig kell megvalósulnia a digitális rádió- és televízióműsorok 
elérhetősége tekintetében a Magyar Köztársaság teljes területén úgy, hogy a digitális televízió- és 
rádióműsorok vételkörzete az adott műsorszóró adó vételkörzetében lévő lakosság legalább 85%-át 
elérje, és a háztartások legalább 85%-a számára rendelkezésre álljon valamilyen digitális 
műsorterjesztési szolgáltatás vételére alkalmas készülék (a továbbiakban: digitális átállás). 
 
 

A Digitális Átállást Koordináló Bizottság 
 

25. § 
 
(1) A Digitális Átállást Koordináló Bizottság elnökségből, irányító bizottságból és szakértői csoportokból 
áll.  
(2) A Digitális Átállást Koordináló Bizottság  
a) áttekinti a hazai műsorterjesztés helyzetét és értékelést készít arról, 
b) kidolgozza a digitális átállás stratégiai célkitűzéseit, 
c) javaslatokat dolgoz ki a digitális átállással összefüggő intézkedések megtételére, 
d) egyeztet az érintettekkel az interaktív digitális televíziós szolgáltatások együttműködő képességének 
kialakítása érdekében, megállapodásban rögzítendő nyílt API alkalmazásával kapcsolatban. 
(3) A Digitális Átállást Koordináló Bizottság elnöke az informatikai és hírközlési miniszter, elnökségének 
a tagjai az igazságügy-miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere, a pénzügyminiszter, az NHH 
Tanácsának Elnöke, és az ORTT Elnöke. 
(4) A Digitális Átállást Koordináló Bizottság elnöksége biztosítja a Digitális Átállást Koordináló Bizottság 
működésének feltételeit – így különösen kijelöli az irányító bizottság tagjait és a szakértői csoportok 
vezetőit – és elfogadja a Digitális Átállás Stratégiát, amelyet beterjeszt a Kormány elé. A Digitális Átállás 
Stratégiát a Kormány kormányhatározat formájában fogadja el. 
(5) A Digitális Átállást Koordináló Bizottság irányító bizottsága kidolgozza a Digitális Átállás Stratégia 
tervezetét és végrehajtja a benne foglalt vagy az azzal kapcsolatban felmerülő feladatokat. 
(6) A Digitális Átállást Koordináló Bizottság irányító bizottsága munkáját e törvény hatálya alá tartozók 
képviselőiből is álló szakértői csoportok segítik. 
(7) A Digitális Átállás Stratégiát a Digitális Átállást Koordináló Bizottság legalább kétévente felülvizsgálja 
és beterjeszti a Kormány elé. 
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A digitális átállás ütemterve 
 

26. § 
 
Az ORTT az FNFT alapján a digitális földfelszíni műsorszórással megvalósítható digitális televízió 
műsorszolgáltatás pályázatát a nemzeti Digitális Átállás Stratégiának megfelelően, a Digitális Átállást 
Koordináló Bizottság egyetértésével 2006. szeptember 1-jéig írja ki. 
 
 

27. § 
 
A műsorszolgáltatási, kiegészítő digitális műsorszolgáltatási jogosultságok pályáztatási költségei a 
műsorszolgáltatási díjakból is fedezhetők.  
 
 

28. § 
 
(1) A közszolgálati műsorok analóg szórásának leállítására az átviteli rendszerben található adónként 
kerülhet sor, amennyiben ezen analóg adó vételkörzetében a lakosság digitális földfelszíni 
műsorszórási ellátottsága és a digitális műsorterjesztési szolgáltatás vételére alkalmas készülékkel 
rendelkező háztartások aránya ezt lehetővé teszi. 
(2) A közszolgálati műsorok analóg műsorszórásának leállítását a Digitális Átállás Stratégia alapján 
külön jogszabály határozza meg.  
(3) A földfelszíni analóg műsorszórással megvalósuló országos televíziós műsorok legkésőbb a 
műsorszolgáltatási jogosultság időtartamán belül terjeszthetők, amennyiben a jogosult 
műsorszolgáltatók erre igényt tartanak.  
(4) A (3) bekezdés nem érinti az e törvény hatályba lépése előtt megkötött műsorszolgáltatási 
szerződés által lehetővé tett földfelszíni műsorszórással megvalósuló műsorszolgáltatást. 
(5) 2012. január 1-jétől a földfelszíni analóg műsorszórás célja alól felszabaduló frekvenciákat 
elsősorban nagy felbontású digitális televíziós szolgáltatások, vagy más elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára kell pályáztatni. 
 
 

A digitális átállás forrásai 
 

29. § 
 
(1) A digitális átállás költségeit az elkülönített források felhasználásával kell fedezni. 
(2) A digitális átállás forrásai  
a) az analóg fölfelszíni műsorterjesztés célját szolgáló frekvenciahasználat díjának külön jogszabályban 
meghatározott mértéke, 
b) a szolgáltatók önkéntes befizetései, és 
c) egyéb befizetések. 
(3) A digitális átállás forrásai kizárólag a következő célok érdekében használhatók fel: 
a) a digitális műsorszolgáltatási jogosultságok pályáztatási költségének megelőlegezése; 
b) a digitális műsorterjesztés vételére alkalmas készülékkel nem rendelkezők célhoz kötött támogatása 
a külön jogszabályban meghatározottak szerint; vagy 
c) egyéb, a Digitális Átállás Stratégiában meghatározott célra. 
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NEGYEDIK RÉSZ  
A HATÓSÁGOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 
30. § 

 
(1) Az NHH és az ORTT az elektronikus hírközlési piaci versenyt érintő kérdésekben a 
műsorszolgáltatás sokszínűségének előmozdítása és fenntartása, továbbá a kulturális, tudományos és 
a társadalmi értékek digitális műsorterjesztés útján történő közvetítésének elősegítése érdekében, 
illetve az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében szorosan együttműködik, így különösen 
a) a digitális műsorterjesztés céljára alkalmas frekvenciákkal való gazdálkodással, 
b) a műsorszolgáltatókról és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartásokkal, 
c) a digitális műsorterjesztést érintő piacokkal kapcsolatos piacelemzéssel kapcsolatos eljárásokban. 
(2) Az NHH és az ORTT e törvényben, az Eht.-ban és az Rttv.-ben foglalt feladataik ellátása érdekében 
jogosultak a rendelkezésre álló adatokat, információkat és iratokat egymásnak átadni, ezen 
együttműködés során az Eht. és az Rttv. adatvédelemre és az üzleti titokra vonatkozó szabályainak 
figyelembe vételével kötelesek eljárni. Ennek keretében az adatot a másik hatóságnak átadó hatóság 
többek között értesíti az adatszolgáltatót az adatok átadásáról, és az átvevő hatóság biztosítja, hogy az 
átadott adatok legalább olyan szintű védelemben részesüljenek, mint az átadó hatóságnál. 
(3) Az NHH és az ORTT az együttműködés részleteit minden év június 30-ig megállapodásban rögzíti, 
és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.  
 
 

ÖTÖDIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés 
 

31. § 
 
(1) E törvény 2006. május 1-jén lép hatályba. 
(2) E törvény Harmadik Része – a 28. § (3)-(5) bekezdései kivételével – 2012. január 1-jén hatályát 
veszti. 
(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Rttv. 115. §-ának (4) bekezdése, 
valamint az Eht. 184. §-ának (3) bekezdése. 
 
 
 

Átmeneti rendelkezések 
 

32. § 
 
A műsorelosztóként nyilvántartásba vett digitális műsorterjesztők, illetve digitális műsorelosztók a 
műsorelosztói nyilvántartásból 2006. július 31-ig kötelesek kijelentkezni és digitális műsorterjesztőként, 
illetve digitális műsorelosztóként nyilvántartásba vételüket kérni. 
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MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK 
 

 33. § 
 

(1) Az Eht. 89. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„89. § (1) Szerződéskötési kötelezettség terheli a multiplex szolgáltatót, ha attól a műsorszolgáltatásra 
jogosult szervezettől kap ajánlatot, amely olyan frekvencián jogosult szolgáltatni, amelynek 
használatára a multiplex szolgáltató kapott jogot. 
(2) A multiplex szolgáltató az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást ésszerű és tisztességes feltételek 
mellett, az egyenlő elbánás elvének megfelelően köteles biztosítani.  
(3) Amennyiben a felek közt az (1) bekezdés szerinti szerződés az ajánlattételtől számított harminc 
napon belül nem jön létre, a jogvita rendezése érdekében bármely fél az Eht. 49-51. §-a szerinti eljárást 
kezdeményezheti. Az NHH a szerződés tartalmát – a piaci viszonyoknak megfelelően – 
megállapíthatja.” 
 

34. § 
 
Az Eht. 187. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő cím és rendelkezés lép:  
 „Az Európai Unió jogának való megfelelés 
187. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:  
a) az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 2887/2000/EK rendelete a helyi hurok 
átengedéséről, 
b) az Európai Parlament és a Tanács 1999. március 9-i 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekről és 
a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről 3. és 4 cikke, 
valamint 7. cikkének 4. bekezdése, 
c) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról 
(hozzáférési irányelv), 
d) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (engedélyezési irányelv), 
e) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (keretirányelv), 
f) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az egyetemes 
szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó felhasználói jogokról (egyetemes szolgáltatási irányelv), 
g) az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve a személyes adatoknak az 
elektronikus hírközlési ágazatban történő feldolgozásáról és magánjellegének védelméről (az 
adatvédelemről és az elektronikus hírközlésről szóló irányelv), 
h) az Európai Bizottság 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok 
és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacának versenyéről.” 
 

35. § 
 
(1) Az Eht. 188. §-ának 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett 
szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő 
átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, beleértve a műsorterjesztő hálózatokon nyújtott 
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távközlési szolgáltatásokat és átviteli szolgáltatásokat, de nem foglalja magában az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat 
szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint az 
információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek 
nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak.” 
 
(2) Az Eht. 188. §-ának 73. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„73. Multiplex szolgáltató: az olyan elektronikus hírközlési szolgáltató, amely a hozzá eljuttatott rádió-,és 
televízióműsorokból illetve más adatjelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyamot állít elő, és ezt 
digitális műsorterjesztéssel továbbítja, vagy továbbíttatja.” 
 
 
(3) Az Eht. 188. §-ának 74. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„74. Műsorelosztás: a műsorszolgáltató által előállított jelek közel egyidejű, változatlan továbbítása 
vezetékes hálózaton vagy nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren a műsorszolgáltatótól elkülönült 
átviteli rendszer közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb 
vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével.” 
 
 

36. §  
 

(1) Az Rttv. 103. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„103. § (1) Az analóg műsorszórási célú frekvenciát a Nemzeti Hírközlési Hatóság a műsorszolgáltatási 
jogosultsággal rendelkező vagy a vele szerződött távközlési szolgáltató számára kijelöli. Televíziós 
analóg műsorszórás céljára országos, illetve körzeti vételkörzetű frekvencia nem jelölhető ki, 
igénybevételéhez a 104. §-a szerinti rádióengedély nem adható ki.” 
 
(2) Az Rttv. 103. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 104. §-ának (1) és (2) bekezdésében és a 106. §-
ának (1) és (2) bekezdésében „A műsorszóró adó” szövegrész helyébe az „Az analóg műsorszóró adó” 
szövegrész,  az Rttv. 105. §-ának (1) és (2) bekezdésében az „A műsorszórásra jogosult” szövegrész 
helyébe az „Az analóg műsorszórásra jogosult” szövegrész, az Rttv. 106. §-ának (4) bekezdésében az 
„A televízió műsorszóró” szövegrész helyébe az „Az analóg televízió műsorszóró” szövegrész lép. 
 

37. § 
 
Az Rttv. 131. §-ának (3) bekezdésében a „műsorszórás” szövegrész helyébe az „analóg és digitális 
műsorterjesztés” szövegrész lép. 
 

38. § 
 
Az Rttv. 163. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő cím és rendelkezés lép: 
 
„Az Európai Unió jogának való megfelelés  
163. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) a Tanács 1989. október 3-i 89/552/EGK irányelve a tagállamok egyes törvényi, rendeleti, 
közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról a televíziós műsorszolgáltatási tevékenységek 
tekintetében; 
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b) a Tanács 1997. június 30-i 97/36/EK irányelve a Tanács 89/552/EGK irányelvének módosításáról; 
c) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (engedélyezési irányelv), 
d) az Európai Bizottság 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok 
és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacának versenyéről.” 
 

FELHATALMAZÁS 
 

39. § 
 
(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg  
a) a digitális átállás részletes szabályait, 
b) a regionális és helyi közszolgálati műsorok analóg műsorszórásának leállítására vonatkozó eljárási 
szabályokat, 
c) a digitális rádió- és televízió-műsorok vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége 
érdekében szükséges intézkedések részletes szabályait,  
d) a feltételes hozzáférési rendszerekkel kapcsolatos részletes szabályokat. 
(2) Felhatalmazást kap az informatikai és hírközlési miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg  
a) a kiegészítő frekvenciahasználat díját és megfizetésének részletes szabályait, továbbá az analóg 
földfelszíni műsorterjesztés célját szolgáló frekvenciahasználat díjából a digitális átállás forrásaként 
felhasználható mértékét, a pénzügyminiszterrel egyetértésben, 
b) az elektronikus műsortájékoztató kezelői felületének megjelenésére és összeállítására vonatkozó 
részletes szabályokat, a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben, 
c) az analóg és digitális televíziókészülékek forgalomba hozatala műszaki feltételeinek és digitális 
műsorok vételére való alkalmasságának, az alkalmasság megjelölésének részletes szabályait, a 
kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben. 
(3) Felhatalmazást kap az informatikai és hírközlési miniszter, hogy a nemzeti kulturális örökség 
miniszterével együtt, az ORTT Elnökével egyetértésben rendelettel állapítsa meg a kiegészítő digitális 
szolgáltatást nyújtónak az általa közzétett tartalom besorolása felhasználók számára szóló 
tájékoztatásának részletes szabályait. 
 

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS  
 

40. § 
 

Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról 
(hozzáférési irányelv), 
b) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (engedélyezési irányelv), 
c) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (keretirányelv), 
d) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az egyetemes 
szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó felhasználói jogokról (egyetemes szolgáltatási irányelv), 
e) az Európai Bizottság 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok 
és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacának versenyéről. 
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   ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

41. §  
 

E törvény alkalmazásában: 
1. Alkalmazási program interfész (API): a digitális műsorterjesztés vonatkozásában a digitális 
műsorterjesztők vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott elektronikus 
hírközlő berendezésekben az alkalmazások közötti szoftver interfészek, valamint a digitális 
televíziókészülékekben digitális televíziós és rádiós szolgáltatáshoz rendelkezésre álló erőforrások; 
2. Átviteli rendszer: a digitális televízió-műsorjeleknek a digitális műsorterjesztés átviteli közegéhez – 
különösen levegő, koaxiális vezeték, sodrott érpárú vezeték, üvegszálas vezeték – való illesztését 
szolgáló műszaki eljárások, elektronikus hírközlési és más eszközök rendszere; 
3. Digitális műsorelosztás: olyan digitális műsorterjesztés, amely nem minősül digitális műsorszórásnak 
és műholdas műsorszórásnak; 
4. Digitális műsorszolgáltatás: olyan műsorszolgáltatás, ahol a műsorszolgáltató által előállított jelek 
digitális műsorterjesztés útján jutnak el a felhasználóhoz; 
5. Digitális műsorszórás: olyan digitális műsorterjesztés, amelynek során digitális rádió-, illetve 
televízióműsort a multiplex szolgáltató által előállított digitális jelfolyam részeként földfelszíni frekvenciát 
használó vagy a kormány rendelkezési jogába tartozó műholdas rendszerrel továbbítanak; 
6. Digitális műsorterjesztés: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a 
műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jeleket a műsorszolgáltatótól és/vagy a multiplex 
szolgáltatótól a felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli 
rendszertől, és technológiától. Digitális műsorterjesztésnek minősül különösen a digitális műsor Internet 
Protokoll segítségével történő továbbítása az átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve 
feltételei megegyeznek a digitális műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított 
digitális műsorterjesztést, így digitális műsorterjesztésnek minősül az olyan digitális 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 digitális műsorterjesztésnek; 
7. Digitális televíziókészülék: a digitális vevődekóder és az analóg televízió készülék, vagy kijelző 
együtt, illetve az integrált digitális televízió-vevőkészülék; 
8. Digitális vevődekóder (set-top-box): olyan készülék, amely az analóg televízió-vevőkészülék számára 
lehetővé teszi a digitális televízió műsorszámok megjelenítését; 
9. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett 
szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő 
átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, beleértve a műsorterjesztő hálózatokon nyújtott 
távközlési szolgáltatásokat és átviteli szolgáltatásokat, de nem foglalja magában az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat 
szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem 
foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott 
szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból 
állnak; 
10. Elektronikus műsortájékoztató (EPG): olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi különösen a digitális 
műsorok közötti tematikus választást;  
11. Európai szabvány: európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány; 
12. Európai szabványügyi szervezetek: CEN (Európai Szabványügyi Bizottság), CENELEC (Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) és ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet); 
13. Feltételes hozzáférési rendszer: minden olyan műszaki megoldás, illetőleg intézkedés illetve 
rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valamely műszaki intézkedéssel védett rádió- vagy 
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televízióműsorhoz értelmezhető formában férjenek hozzá előfizetés vagy más formában megjelenő 
előzetes egyedi feljogosítás alapján; 
14. Feltételes hozzáférési rendszer üzemeltető: feltételes hozzáférési rendszert üzemeltető digitális 
műsorterjesztő, műsorszolgáltató vagy más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; 
15. Forgalomba hozatal: analóg televízió-vevőkészülék vagy digitális televízió-készülék visszterhes 
vagy ingyenes, első ízben történő belföldi rendelkezésre bocsátása, forgalomba hozatala, beleértve a 
bérbeadást is; 
16. Gyártó: az a gazdálkodó szervezet, amely felel az analóg televízió-vevőkészülék vagy digitális 
televíziókészülék vagy ezzel összefüggő elektronikus hírközlő berendezés tervezéséért, gyártásáért, 
csomagolásáért, jelöléséért és forgalomba hozataláért, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat saját 
maga vagy megbízásából más végzi. Ha a gyártó székhelye nem Magyarország területén van, a 
készülék importálója, belföldi forgalomba hozója tekintendő gyártónak; 
17. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény 2. §-ában ekként meghatározott szolgáltatás; 
18. Integrált digitális televíziókészülék: olyan televízió-vevőkészülék, amely különálló digitális 
vevődekóder csatlakoztatása nélkül alkalmas a digitális televízió műsorszámok megjelenítésére; 
19. Iparági specifikáció: a digitális televízió műsorszolgáltatással összefüggő átviteli rendszerek európai 
iparágán belül elfogadott specifikáció; 
20. Interaktív digitális televíziós szolgáltatások: olyan digitális televíziós szolgáltatások, amelyek 
lehetővé teszik a felhasználó választását kétirányú jelátvitelen keresztül, visszirányú átviteli rendszeren 
vagy más módon megvalósuló kommunikáció segítségével; 
21. Interfész: villamos, mechanikai és informatikai jellemzőkkel rendelkező fizikai vagy logikai 
csatlakoztatási felület, különösen az analóg televízió-vevőkészülék vagy integrált digitális televízió-
vevőkészülék meghatározott villamos és mechanikai jellemzőkkel rendelkező csatlakoztatási felülete; 
22.  Internet Protokoll: TCP/IP Protokoll készlet adatátviteli hálózati rétegű protokollja, amely a címzett 
és küldő címeit, valamint portjait tartalmazza, amely alapján az útvonalválasztók (routerek) az 
adatforgalmat általában irányítják, amely legjobb szándék (best effort) szerinti szolgáltatásminőséget 
nyújtó csomagkapcsolási protokoll;  
23. Irányítás: A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvényben (Tpvt.) így meghatározott kapcsolat; 
24. Kapcsolódó eszközök: azok az elektronikus hírközlő hálózathoz illetve elektronikus hírközlési 
szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtást. Idetartoznak a feltételes hozzáférésű rendszerek 
és az elektronikus műsortájékoztatók; 
25. Kiegészítő digitális szolgáltatás: információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, valamint a 
digitális műsorterjesztő átviteli rendszeren továbbított, általában interaktív szolgáltatások, amelyek nem 
minősülnek az Eht. 188. §-ának 13. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, illetve az 
Rttv. 2. §-ának 30. pontja szerinti műsorszolgáltatásnak és amelyek a felhasználóhoz való eljuttatására 
a digitális műsorterjesztő átviteli rendszert használják. Kiegészítő digitális szolgáltatás különösen: a 
digitális teletext, az elektronikus műsortájékoztató, az igény szerint nyújtott videó-szolgáltatás, digitális 
személyi műsorrögzítő (PDR/PVR) szolgáltatás; 
26. Kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó: 25. pont szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató; 
27. Kiegészítő frekvencia díj: olyan frekvenciahasználati díj, amelyet a digitális műsorszórással 
terjesztett kiegészítő digitális szolgáltatások számára az adott frekvencián kijelölt átviteli kapacitás után 
állapítanak meg; 
28. Képformátum: a televízió kép szélességének és magasságának aránya; 
29. Közszolgálati műsorszolgáltatás: e törvény értelmében az Rttv.-ben közszolgálati 
műsorszolgáltatóként meghatározott műsorszolgáltató által előállított, az Rttv. 132. és 133. §-aiban 
meghatározott műsorszolgáltatás;  
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30. Közszolgálati műsorszolgáltató: az Rttv.-ben közszolgálati műsorszolgáltatóként meghatározott 
műsorszolgáltató; 
31. Multiplex: a digitális műsorterjesztés céljára szolgáló, televíziós és rádiós műsorszolgáltatásokat, 
kiegészítő digitális szolgáltatásokat valamint ehhez kapcsolódó más azonosító jeleket és adatokat 
tartalmazó szabványosított jelfolyam; 
32. Multiplex szolgáltató: az olyan elektronikus hírközlési szolgáltató, amely a hozzá eljuttatott rádió-, 
televízió-műsorokból illetve más adatjelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyamot állít elő, és ezt 
digitális műsorterjesztéssel továbbítja, vagy továbbíttatja; 
33. Műsor: rádió-, illetve televízió-műsorszámok megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata; 
34. Műsorelosztás: a műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű, változatlan továbbítása vezetékes 
hálózaton vagy nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren a műsorszolgáltatótól elkülönült átviteli 
rendszer közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb 
vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével; 
35. Műsorszolgáltatás: a nyilvánosság számára vételre szánt rádió-, illetve televízió-műsornak a 
műsorszolgáltató általi előállítása, elektronikus jelek formájában történő megjelenítése és a felhasználó 
vevőkészülékéhez történő továbbítása bármely műsorszétosztó és műsorterjesztő rendszeren; 
36. Műsorszolgáltató: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) műsorszámok sorozatát megszerkeszti, dönt arról, hogy a 
műsorban mely műsorszámok szerepeljenek, és a műsort a nyilvánosság felé továbbítja, vagy más 
vállalkozással továbbíttatja; 
37. Nagyfelbontású televízió-műsor szolgáltatás (High Definition Television, HDTV): olyan széles 
képformátumú, nagyfokú élességet biztosító digitális televíziós televízió-műsor szolgáltatás, amelynek 
képformátuma legalább 1280×720 képsorból áll; 
38. Nyílt alkalmazási program interfész: olyan digitális televíziós szabványokon, előírásokon alapuló 
interfész, amely eltérő forrásból származó digitális alkalmazások futtatását is lehetővé teszi. Ilyen 
különösen: az MHP, MHEG 5, WTVML; 
39. Rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás: digitális műsorszórás vonatkozásában az adott 
frekvencián rendelkezésre álló bruttó adatátviteli kapacitás; 
40. Széles képformátumú műsorszám: olyan televízió-műsorszám, amely a képernyőt teljes 
magasságban és szélességben kitöltő 16:9-es, vagy 16:10-es képformátumú megjelenítésre készült; 
41. Széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatás: olyan digitális televíziós szolgáltatás, amely 
teljes egészében vagy részben széles képformátumban történő megjelenítésre készített és szerkesztett 
műsorokból áll; 
42. Továbbfejlesztett digitális televíziókészülék: a digitális interaktív televíziós szolgáltatások vételére 
képes, televíziókészülékhez vagy integrált digitális televíziókészülékhez való csatlakoztatásra szánt 
kiegészítő egység; 
43. Vételkörzet:  
a) digitális műsorszórás esetében az a földrajzilag meghatározható terület, amelyen a digitális műsor 
közzétételét megvalósító műsorszóró szolgáltatás hasznos jeleinek szintje és az interferenciavédelem 
számított mértéke eléri a Nemzetközi Távközlési Egyesület hatályos ajánlásaiban meghatározott 
minimális értéket, 
b) digitális műsorelosztás esetében az a lakott terület, amelyen az átviteli rendszer kiépült és a terület 
lakosságának lehetősége van e rendszerhez az adott lakott területen szokásos díj ellenében 
csatlakozást létesíteni. 
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INDOKOLÁS 
 

 I. Általános indokolás 
 
I. A JOGALKOTÁS KÖZVETLEN INDOKAI 
 
A digitális műsorterjesztés szabályairól szóló törvény megalkotását több tényező is elengedhetetlenné 
teszi. 
 

1.1. A hiányzó láncszem a konvergencia folyamatok szabályozásában 
 
A digitális műsorterjesztés szabályozásának megtervezésekor a jogalkotónak abból kell 
kiindulnia, hogy milyen szolgáltatási értéklánc alakul ki az egységes és integrált szolgáltatásokat 
nyújtó távközlés-média-információtechnológia (Telecom-Media-Information Technology, TMT) 
piacon. Külön vizsgálandó, hogy milyen összetevők építik fel a fogyasztó/felhasználó számára 
megjelenő szolgáltatásokat. Az alábbi ábra1 a Zöld könyvben2 szereplő elgondolást szemlélteti: 
 

 
 
A fenti értéklánc-modell természetesen jelentős egyszerűsítéseket alkalmaz. Az egyes értéklánc-
elemek nem minden esetben különíthetők el könnyen, a modell mégis kitűnő segítséget nyújt a 
szolgáltatások, a piaci folyamatok működésének megértéhez. A modell így az egyik inspirálója 
volt az Európai Unió 2002-es elektronikus hírközlési szabályozási csomagjának,3 amelyet az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) ültetett át a magyar 
jogrendbe. Látható, hogy a fenti értékláncban a média világa az első és a második értéklánc-
lépcsőben, míg az elektronikus hírközlés kis részben a második, valamint a harmadik és negyedik 
értéklánc-lépcsőben helyezkedik el. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és a média piacain 
mindkét területet alapjaiban átformáló konvergenciafolyamatok indultak meg, elsősorban a 
technológiai fejlesztések eredményezte digitalizáció következtében. Ezen változások a 
szabályozó szempontjából azt eredményezik, hogy az egyes integrált szolgáltatások, integrált 
piaci szereplők fokozatosan csúsznak át és terjeszkednek újabb területekre az értéklánc mentén. 
Emellett az egyes technológiák, mint például az Internet Protokoll alapú átvitel az értéklánc 
azonos szintjén hódít meg újabb szolgáltatásokat. Erre példa a magyar elektronikus hírközlési 
piac néhány alábbi eseménye. 

                                                 
1  Forrás: Squires Sanders Dempsey LLP and Analysys Ltd. 
2  COM(97)623 GREEN PAPER on the convergence of the telecommunications, media and information technology 

sectors, and the implications for regulation Towards an information society approach, December 1997.  
3  Lásd Eht. 187. § 
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A fogyasztó számára megjelenő szolgáltatások szintjén megjelenő konvergencia, hogy az 
alapvetően televízióműsorok elosztásával foglalkozó kábeltelevíziós szolgáltatók hálózatain 
szélessávú internet szolgáltatásokat és Internet Protokoll alapú telefonszolgáltatásokat is 
nyújtanak. A telefonszolgáltatással foglalkozó helyhez kötött és mobil rádiótelefon szolgáltatók 
pedig szélessávú internet szolgáltatásokat nyújtanak a különböző DSL szolgáltatások, GPRS és 
a Harmadik Generációs mobil távközlési rendszereken keresztül (3G). Mind a DSL 
szolgáltatások, mind pedig a 3G-s szolgáltatások lehetővé teszik videó tartalmak, és (további 
fejlesztések révén) digitális televíziók műsorának a továbbítását. E szolgáltatások kereskedelmi 
változata az előfizetők számára rövidesen széles körben is elérhető lesz. Vagyis a műsorelosztó 
hálózatokat üzemeltető szolgáltatók betörnek az internet-hozzáférési és a telefonszolgáltatási 
piacokra, míg a hagyományos és a mobil telefonszolgáltatók a műsorterjesztés piacaira. Emellett 
megfigyelhető, hogy a videótékák és más hagyományos videó tartalom terjesztők szolgáltatásai 
egyre több esetben elérhetők az interneten keresztül. Ez szükségessé teszi, hogy minden piaci 
szereplő azonos feltételek mellett léphessen piacra és versenyezzen más szolgáltatókkal.  
 
A médiaszabályozás és az elektronikus hírközlési szabályozás hatályát érintő konvergencia, hogy 
olyan szolgáltatói csoportok alakulnak ki, amelyek a tartalomelőállítástól a különböző 
szolgáltatásokig megjelennek több egymásra épülő vagy egymás mellett álló piacon. Így egy 
vállalkozáscsoportba tartozhat hírügynökség, telefonszolgáltató, internet-szolgáltató, mobil 
rádiótelefon szolgáltató, kábeltelevíziós szolgáltató stb. Megfigyelhető az is, hogy a média és a 
filmipar szereplői keresik az együttműködési lehetőségeket a távközlési szolgáltatókkal. Mindezek 
miatt a szabályozásnak a szolgáltatói csoportokat átfogóan kell kezelnie, a vertikális és 
horizontális integráltságuknak megfelelően. 
 
A technológiák szintjén egyre inkább egyeduralkodóvá válnak az Internet Protokoll alapú 
adatátviteli hálózatok. A hang, adat vagy audió és videó tartalmak a digitalizáció folytán csak 
méretükben különböznek, hálózati vagy irányítástechnikai szempontból egyre hasonlóbbak. Ezért 
szabályozásuknak is hasonlónak kell lenniük minden átviteli szolgáltatás esetében. 
 
A fentiek alapján láthattuk, hogy az audió és videó tartalmak átvitelének megfelelő szabályozása 
elengedhetetlen. A médiajog, a szerzői jog és a polgári jog szabályozza a tartalom előállítását, az 
Eht. pedig az egyszerűbb vagy nem szerkesztett tartalmakhoz, mint beszédátvitelhez, 
adatátvitelhez kapcsolódó szolgáltatásokat. A tartalomra és az átvitelre vonatkozó jogterületek 
kapcsolódási területeinek szabályozása azonban nem megoldott.  
 
Az Eht. a konvergenciafolyamatoknak megfelelő, haladó európai szabályozást honosított meg 
Magyarországon. Az e törvény nyomán is kialakuló és felgyorsuló konvergencia folyamatok 
azonban elengedhetetlenné teszik az elektronikus hírközlés területén belül elhelyezkedő digitális 
műsorterjesztés megfelelő szabályozását. E szabályozásnak a gyors technológiai és piaci 
folyamatok okán is az elektronikus hírközlés szabályozását kell követnie és ahhoz hasonló, 
technológiasemleges, rugalmas, versenyjogra épülő és a konvergenciafolyamatokat is kezelő 
szabályozásnak kell lennie.  
 
E törvény egyik legfontosabb célja tehát, hogy XXI. századi szabályozást alakítson ki a 
feltartóztathatatlan XXI. századi konvergenciafolyamatok számára, és hiányzó láncszemként 
összeköttetést biztosítson a konvergáló média és elektronikus hírközlési piacok között, és ezzel a 
jelen és a jövő között. 
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1.2. A digitális átállás európai harmonizációja 
 

A törvény nemcsak az elektronikus hírközlés és a média közötti kapcsolatot teremti meg, hanem 
lehetővé teszi a digitális átállást is.  
 
Digitális átállásnak nevezzük azt a folyamatot, amely keretében – többek között – a földfelszíni 
műsorszórás analóg rendszereit és szolgáltatásait digitális rendszerekre és szolgáltatásokra 
állítják át. A digitális átállás révén az addig analóg műsorszórással frekvenciasávonként4 – illetve 
műszaki kifejezéssel élve csatornánként – terjeszthető egy televízió-műsor helyett akár öt 
televízió-műsor és számos más kiegészítő műsor terjeszthető. Mindemellett a szolgáltatás 
minősége jelentősen növelhető és új szolgáltatások vezethetők be. A digitalizációval az eddigi 
frekvenciaszűkösség mérsékelhető, hiszen a jelenlegi frekvenciatervek szerint is lehetővé válik 
akár 25-30 televízió csatorna földfelszíni sugárzása. Emellett a felszabaduló frekvenciákon új 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, a mobiltelefon szolgáltatást és a földfelszíni 
műsorszórást ötvöző konvergens szolgáltatásokat lehet bevezetni.  
 
Mivel a rádiójelek nem állnak meg az országhatárokon, a digitális átállás folyamatát szükséges a 
szomszédos országokkal összehangolni. További dimenziót kapnak az összehangolási 
törekvések, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországnak jelenleg három, de rövid időn belül 
négy szomszédja is tagja lesz az Európai Uniónak. Így joggal vetődik fel a digitális átállás nem 
csak regionális, de európai harmonizációja is. Emellett a digitális átállás harmonizációja 
nemzetközi szinten is folyik a Nemzetközi Távközlési Egyesületben. A digitális átállás 
harmonizációját azonban nem csak a rádiójelek természete teszi szükségessé az Európai 
Unióban, hanem az egységes európai elektronikus hírközlési, vagy infokommunikációs piac 
kialakítása is. Mindezek miatt az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2003-ban 
közleményt adott ki a digitális „átállástól” az analóg „leállásig”címmel5 és határidőt javasolt az 
analóg földfelszíni műsorszórás leállítására EU-szerte, figyelembe véve a tagállamok átállási 
terveit. A Bizottság szerint „a gazdasági és társadalmi előnyök csak akkor teljesülnek 
valóban az EU egésze számára, ha minden tagállam befejezte a leállást.” 
 
A Bizottság 2005. május 24-én kiadott „az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés 
felgyorsításáról” szóló közleményében6 2012. január 1-ét jelölte meg az analóg műsorterjesztés 
beszüntetésére. Ezzel lényegében egy évvel előbbre hozta a 2003. évi közleményében megjelölt 
határidőt. Magyarország tekintetében a földfelszíni digitális televízió-műsorszórásra való átállás 
elsődleges kormányzati feladatairól szóló 1021/2005. (III. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Korm. Határozat) már megjelölte 2012. december 31-ét a digitális átállás véghatáridejeként. Ezzel 
Magyarország egyike annak a 13 tagállamnak a 25 közül, amely rendelkezik egyáltalán az átállás 
menetrendjét meghatározó dokumentummal. Így könnyen kijelenthető lenne, hogy a határidő egy 
évvel előrehozása nem jelenthet fennakadást. Ezen országokkal szemben azonban 

                                                 
4  A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet meghatározása 

szerint. 
5  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions on the transition from analogue to digital broadcasting (from digital 
‘switchover’ to analogue ‘switch-off’) 17.9.2003 COM(2003) 541 final, a továbbiakban: COM(2003) 541 final 
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/digital_broadcasting/documents/acte_en_vf.pdf

6  A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról Brüsszel, 2005.05.24. 
BIZ(2005) 204 végleges, a továbbiakban: COM (2005) 204, 
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/communic_reports/switchover/com_hu_final.pdf
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Magyarországnak van egy igen jelentős lemaradása, mégpedig az, hogy hazánkban még nem 
létezik kereskedelmi szolgáltatásként digitális földfelszíni műsorszórás. Ennek hiányában az 
átállás megvalósíthatósága is kétséges.  
 
A 2012 végéig rendelkezésre álló mintegy hét év digitális földfelszíni műsorszolgáltatás 
hiányában kétségessé teszi az átállás sikerét. Ezért a folyamat jelentős felgyorsítása szükséges 
hazánkban is. Minél előbb indítható el a digitális földfelszíni műsorszolgáltatás, annál 
hosszabb idő áll rendelkezésre az analóg frekvencián való műsorszórás leállításával 
jelentkező problémák kezelésére.  
 
Az átállás előnyeit a Bizottság a következőképpen foglalta össze:  
 
„Az átállás a fogyasztóknak jobb műsorszolgáltatást nyújthat, továbbá számos új szolgáltatást a 
hagyományos műsorsugárzáson túl; ezenkívül hozzájárulhat a fogyatékkal élők specifikus 
igényeinek jobb kiszolgálásához. Az átállás azonnali haszonnal jár tagállami szinten. Az egyes 
országok átállási folyamatán lehet gyorsítani, ami pedig az EU egészének előnyére válik. 
 
Bizonyos földrajzi területeken az átállási folyamat már végbement és az analóg földfelszíni 
műsorszórás megszűnt. Egyes tagállamok terveik szerint a földfelszíni műsorszórás országos 
leállítását a következő néhány évben vinnék véghez (Pl. Svédország). Ennek alapján a Bizottság 
arra számít, hogy legkésőbb 2010 elejére az átállás folyamata igen előrehaladott lesz az EU 
egészében, és javasolja, hogy az analóg műsorszórás minden tagállamban történő 
leállításának befejezési határidejét 2012 elejében állapítsák meg. Rugalmasság szükséges 
ahhoz, hogy biztosítsuk: a jelenleg analóg műsorszórásra használt frekvenciákat oly módon 
használják fel újból, hogy az a társadalomnak és a gazdaságnak leginkább javára váljék. E 
frekvenciák felhasználására minden lehetséges alkalmazást fontolóra kell venni, és a felosztási 
és kijelölési eljárásoknak tisztességes feltételeket kell biztosítaniuk az összes potenciális 
felhasználó számára. Könnyebben nyerhetnének teret új páneurópai szolgáltatások és 
alkalmazások, ha a frekvenciatöbblet egy része EU-szinten válna elérhetővé, és a Bizottság meg 
is fogja vizsgálni ennek összehangolt megvalósíthatóságát.” 
 
Az Eht. elfogadásával piacszabályozási szempontból Magyarország felzárkózott a többi európai 
uniós tagállamhoz, sőt az élbolyba került. A koncepció szerinti törvény elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy hazánk a digitális műsorterjesztés, a konvergencia folyamatok 
elősegítése és szabályozása terén is Európa haladó országai közé kerüljön. Amint az 
elektronikus hírközlésben láttuk, a jogalkotás gyorsasága nem pusztán versenyelőny, hanem 
alapkövetelmény. 
 

1.3 Gazdasági előnyök 
 
A digitális átállás folyamata előnyöket kínál mind a piaci szereplők, mind pedig a 
frekvenciakészlettel gazdálkodó állam számára. Természetesen ezek az előnyök leginkább a 
digitális műsorterjesztésre való teljes átállás (vagyis az analóg műsorterjesztés nélküli 
műsorterjesztés) megvalósításával realizálhatók. A digitalizáció hosszabb távon az adatátviteli 
költségek csökkenésével jár a műsorszóró hálózatok üzemeltetői számára. Lehetőséget ad 
továbbá a digitális vevőkészülékek eladásainak növelésére, újabb technológiai beruházások 
eszközlésére, az információs társadalom infrastruktúrájának továbbfejlesztésére. Emellett a 
tartalom előállítói számára megkönnyíti a tartalom tárolását és feldolgozását. Mindez nagyban 
hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás kiszélesedéséhez a TMT piacokon. 
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Az átállás másik jelentős haszna a különösen az analóg földfelszíni televíziózás leállításából 
származó frekvenciakészlet-többlet. Itt komoly lehetőségek rejlenek a rádiófrekvencia-tartomány 
számottevő részének újrafelhasználására. Néhány ezek közül a már fent említett  
 

a) továbbfejlesztett szolgáltatások, vagyis a programkínálat bővülése, a műsort érintő 
fejlesztések, a képminőség javulása, beleértve a széles képernyős és a nagy 
felbontású televíziózást is, a hangminőség javulása, az információs és az interaktív 
szolgáltatások, a személyi televíziózás és a mobil televízió, 

b) mobiltelefon és a földfelszíni műsorszórás jellemzőit ötvöző konvergens szolgáltatások, 
mint amilyen az adatsugárzás (datacasting), 

c) új elektronikus hírközlési szolgáltatások, mint a vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) 
és a vezeték nélküli városi hálózatok (WMAN). 

 
Ahogyan fent ismertetésre került, e területeken az értéklánc különböző pontjain új szereplők 
jelenhetnek meg, amely a nagyobb piaci verseny és az innováció gyorsulása/terjedése felé fog 
hatni.  
 
Míg a szolgáltatások bővülése és a verseny intenzitásának növekedése a digitális átállás minden 
fázisában tapasztalható lesz, az új frekvenciák felhasználásából eredő előnyök főként a sikeres 
átállási folyamat utolsó szakaszához, az analóg műsorszórás leállításához kapcsolódnak.  

 

1.4 Fogyasztói előnyök 
 

A Bizottság többek között abban látja a fogyasztó számára az analóggal szemben a digitális 
televíziózás előnyét, hogy  
 

a) szélesebb választék jelenik meg, hiszen több televízió- és rádiócsatorna lesz fogható;  
b) hatásosabb és valósághűbb látványt nyújt majd a televízió azáltal, hogy jobb kép- és 

hangminőség érhető el digitális sugárzással;  
c) megnő a digitális vétel rugalmassága, köszönhetően a jobb hordozható és 

mobilvételnek, és  
d) javul az információs szolgáltatások minősége, valamint a fogyasztó informáltsága, 

ezáltal nagyobb részvételi lehetősége lesz a műsorok kiválasztásában az 
interaktivitásnak köszönhetően.  

 
Ezek az előnyök elsősorban abból erednek, hogy a digitális adat feldolgozható és tömöríthető, 
miáltal a hálózati kapacitás sokkal hatékonyabban kihasználható, mint az analóg jelek esetén. 

 
Emellett a Bizottság szerint a digitális átállás hozzájárulhat az idősek és a fogyatékkal élők 
specifikus igényeinek jobb kiszolgálásához is olyan kiegészítő szolgáltatások nyújtásával, mint 
amelyek a továbbfejlesztett feliratozás, a hangos kísérőszöveg, a jelbeszéd, vagy az elektronikus 
műsortájékoztató (EPG). 
 

II. A JOGALKOTÁS CÉLJA ÉS LEHETŐSÉGEI 
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A digitális műsorterjesztés bevezetésének, vagyis a digitális átállás első szakaszában a digitális 
fölfelszíni műsorszórás a DVB-T7 és a digitális kábeles műsorterjesztés DVB-C8 kiépítésére, illetve 
működtetésük elemi feltételeinek megteremtésére kerül sor. Emellett azonban a Dtv.-ben foglalt 
szabályok úgy kerültek kialakításra, hogy azok lehetővé tegyék a digitális mobil műsorterjesztés, a DVB-
H9 rövid távú bevezetését, illetve megfelelő megoldást kínáljanak a digitális műholdas műsorterjesztés, 
a DVB-S10 vagy DVB-S211 szolgáltatás piaci helyzetével kapcsolatos kérdésekre is. Ezt egyrészről a 
szabályozás technológia semlegességének követelménye indokolja, amelyet részletesen alább fejtünk 
ki, másrészről pedig az a Bizottság által is megfogalmazott felismerés, hogy a digitális átállás nem 
köthető egyetlen technológiához, mivel ez egy valamennyi műsorterjesztési technológia tekintetében 
egyidejűleg zajló folyamat, amely átfogó összehangolt szabályozást kíván meg.12 Erre figyelemmel a 
jogalkotás jelenlegi, közvetlen célja, hogy 
 

a) a DVB-T hálózatok kiépítését, illetve a digitális földfelszíni és vezetékes televíziós 
műsorszolgáltatást akadályozó jogszabályi rendelkezéseket hatályon kívül helyezze, 

b) a DVB-T, DVB-C és más DVB módok bevezetéséhez elengedhetetlenül szükséges 
rendelkezéseket megalkossa,  

c) a műsorszolgáltatás és műsorterjesztés értéklánca szűk keresztmetszeteinek 
szabályozásával meggátolja az érintett piacokon az erőfölényes helyzetek kialakulását, illetve 
megerősödését, 

d) a konvergenciafolyamatoknak megfelelő szabályozást alakítson ki, és  
e) az a gyakorlati szükségszerűség, hogy a jogalkotás a legegyszerűbb módon, szakmai alapon 

elvégezhető legyen.  
 
A szabályozás megfelelő jogterületen való elhelyezését a médiajog, az elektronikus hírközlési jog 
területek, illetve ennek alapjául szolgáló európai uniós normák, elsősorban a határok nélküli 
televíziózásról szóló irányelv (a továbbiakban: „Határok nélküli Televíziózás Irányelv”), annak 
módosítása13 és az elektronikus hírközlést érintő New Regulatory Framework („NRF”)14 határozza meg. 
 
III. A DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE 

3.1 A Szabályozás helye a szolgáltatási értéklánc alapján  
 
A digitális műsorterjesztés és a digitális átállás szabályozását akkor tudjuk elhelyezni a 
legmegfelelőbben az adott jogterületeken, ha felmérjük, hogy a szolgáltatási értéklánc mentén milyen 

                                                 
7  ETSI EN 300 744, http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=5862
8  ETSI EN 300 429, http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=5318
9  ETSI EN 302 304 http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=22285
10  ETSI EN 300 421, http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=5316
11  ETSI EN 302 307 http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=19738, 
12  COM(2003) 541 final 
13  A Tanács 89/552/EGK irányelve a tagállamok egyes törvényi, rendeleti, közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról a televíziós műsorszolgáltatási tevékenységek tekintetében; és a Tanács 97/36/EK irányelve a 
Tanács 89/552/EGK irányelvének módosításáról.  

14  Többek között (i) az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról (Hozzáférési Irányelv), (ii) az Európai 
Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások engedélyezéséről (Engedélyezési Irányelv), (iii) az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve 
az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv), 
(iv) az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes Szolgáltatási 
Irányelv), és (v) az Európai Bizottság 2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások piacának versenyéről (Versenyirányelv), lásd az Eht. 187. §-ában. 
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értékek határozhatók meg, amelyek védelmét a jogalkotó elrendeli. Ennek áttekintését adja a következő 
ábra: 

Előfizető

eHírközlési jog
Versenyjog
Fogyasztóvédelem 

Hatékony verseny: a szolgáltatásoknak megfelelő, 
olcsó, hatékony, innovatív infrastruktúra, 
befektetések ösztönzése, olcsó, fogyasztóbarát 
készülékek.

Infrastruktúra,
végberendezés

eHírközlési jog
Versenyjog
Média jog

Hatékony verseny: a fogyasztói keresletnek 
megfelelő, olcsó szolgáltatás, hatékonyság és 
innováció, befektetések. Médiapluralizmus

Szolgáltatás
(műsorterjeszté
s)

Média jog – Szerzői 
jog - Polgári jog
Alkotmányjog 
Versenyjog
Reklámszabályozás

Sajtószabadság. Jóhírnév, emberi méltóság. 
Kulturális és nyelvi sokszínűség Médiapluralizmus, 
Pártatlanság. Közszolgálatiság. Fogyasztóvédelem. 
Kiskorúak védelme Hozzáférés a különösen fontos 
eseményekhez (pl. sportesemények)

Tartalom 
Csomagolás,
Márkázás
(műsorszerkesz
tés)

Szerzői jog
Médiajog
(Filmtörvény
NAVA tv.)

Magyar, európai, egyetemes kultúra megőrzése.
Az alkotóerők, kreativitás magas szintre emelése.    
A hazai mozgóképkultúra, filmipar fejlesztése.

Tartalom 
Előállítás, 
megőrzés

JOGTERÜLETVÉDETT ÉRTÉK 

 
Amennyiben a figyelembe vesszük a TMT piacok gazdasági mozgatórúgóit, illetve a bevételek 
képződésének folyamatait – leegyszerűsítésekkel – a következő szabályozási területek rajzolódnak ki.  

Szűk keresztmetszet

*VERSENYJOG: Ex ante és Ex postElőfizető

Új technológiák 
drágák *

Nagy befektetési 
igény*, átvihető
erőfölény minden 
irányban*

Innovatív szol-
gáltatások könnyen 
monopóliumot 
eredményezhetnek
*

Nagy tőkeigény, 
állami bevétel 
maximálás, értékek 
védelme: 
MÉDIA POLITIKA

Értékes tartalom :
TÁMOGATÁS
Értékes: 
HOZZÁFÉRÉS*

Gazdasági 

REKLÁM

Cashflow
Ingyenes

A hozzáférés 
ellenőrzése (last
mile)*

Végberendezés

Platformok között 
interoperabilitás*, a 
hozzáférés 
ellenőrzése *

Infra-
struktúra

Korlátos erőforrás*
Kiegészítő
szolgáltatások*

Szolgáltatás

Tartalom 
Csomagolás,
Márkázás

Tartalom 
Előállítás

TechnológiaiCashflow
Fizetős

 
 
Az értéklánc leírásából és elemzéséből tehát az látszik, hogy a modern szabályozás, amely a piaci 
igényeknek is megfelel, a digitális műsorterjesztést az elektronikus hírközlési szektorba, tehát az átvitel 
szabályozásába teszi. A tartalomszabályozás kérdései továbbra is a médiajogban maradnak, hiszen az 
akkor hatékony, ha a védett értékeket minden átviteli platformon és szolgáltatás tekintetében 
értékesíteni tudja. Az internet, mint médium tartalomszabályozása azonban kiesik ebből a körből is, 
mivel itt főként információs társadalmi szolgáltatásokat találunk, amelyek lényege éppen a relatív 
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szabályozatlanság. Ezért azon területeken, ahol az internet szabályozása szükséges, az adott 
szabályozást más jogágakban, jogterületeken kell elhelyezni, mint pl. a gyermekpornóval kapcsolatos 
szabályozást a büntetőjogban vagy a kalózkodással kapcsolatos kérdéseket a szerzői jogban.  
 

3.2 A szabályozás helye az európai közösségi jog alapján  
 
A szabályozási területek elhatárolása kérdésében az elektronikus hírközlési szabályozás európai 
kulcsjogszabályai, vagyis a 2002-es szabályozási csomag irányelvei már egyértelműen állást foglaltak. 
E tekintetben megjegyzendő, hogy az irányelvek, mint az állami szervek által közvetlenül alkalmazandó 
európai közösségi jogi normák, bizonyos tekintetben megszabják a jogalkotó szabályozási lehetőségeit 
is. Ezért a fentieken túl a digitális televíziós átviteli szolgáltatások (DTV-s szolgáltatások) esetében 
azt is fontos megvizsgálnunk, hogy a 2002-es szabályozási csomag irányelvei milyen irányt és 
korlátokat szabtak a DTV-s szolgáltatások szabályozásának.  
 
A Keretirányelv [Eht. 187.§ e) pont] (5) preambulumbekezdése egyértelmű eligazítást ad a DTV-s 
szolgáltatások szabályozásával kapcsolatban: 
 

„(5) A távközlési ágazat, a médiaágazat és az információtechnológiai ágazat 
konvergenciája magában foglalja azt, hogy minden átviteli hálózatnak és 
szolgáltatásnak egy egységes keretszabályozás hatálya alá kell tartoznia…. Az átvitel 
szabályozását el kell választani a tartalom szabályozásától. Ez a keretszabályozás 
ennélfogva nem terjed ki az elektronikus hírközlő hálózatokon elektronikus hírközlési 
szolgáltatások igénybevételével nyújtott szolgáltatások tartalmára, így a műsorszolgáltatási 
tartalomra, pénzügyi szolgáltatásokra és egyes információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokra, ezért tehát nem sérti az ilyen szolgáltatások tekintetében – a közösségi 
jognak megfelelően –  közösségi vagy nemzeti szinten a kulturális és nyelvi sokszínűség 
előmozdítása, valamint a médiapluralizmus védelme érdekében hozott intézkedéseket. A 
televízió-műsorok tartalmára a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi 
irányelv vonatkozik. Az átvitel szabályozásának és a tartalom szabályozásának egymástól 
való elválasztása nem sérti az ezek között meglévő kapcsolatok figyelembevételét, 
különösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a fogyasztóvédelem biztosítása 
érdekében.” 

 
Az elektronikus hírközlési szabályozás határait tehát a Keretirányelv negatív módon határozza meg. A 
távközlési ágazat konvergenciája miatt minden átviteli hálózat és szolgáltatás szabályozása az 
elektronikus hírközlés alá tartozik, amely nem tartalomszabályozás (és információs társadalmi 
szolgáltatás). A Keretirányelv megadja a tartalomszabályozás lehetséges kereteit is:  
 

„(6) Az audiovizuális politikát és a tartalom szabályozását általános érdekű célok –  így a 
véleménynyilvánítás szabadsága, a médiapluralizmus, a pártatlanság, a kulturális és nyelvi 
sokszínűség, a társadalmi integráció, a fogyasztóvédelem és a kiskorúak védelme –  
érdekében alkalmazzák. A Bizottság „A Közösség audiovizuális politikájának alapelvei és 
iránymutatásai a digitális korszakban”15 című közleménye és az e közleményt üdvözlő, 
2000. június 6-i tanácsi következtetések meghatározzák a Közösség által az audiovizuális 
politika végrehajtása érdekében megteendő kulcsfontosságú lépéseket.” 

                                                 
15  Commission Communication: Principles and guidelines for the Community's Audiovisual policy in the digital age 

COM(1999)657 final, 14.12.1999. 
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A Bizottság audiovizuális politikájáról szóló tájékoztatója („1999-es Tájékoztató”) a Határok Nélküli 
Televíziózás Irányelv szabályozási tárgyait fejti ki. Az 1999-es tájékoztatót több szempontból is 
felülvizsgálták, illetve kiegészítették, s ez alapján született meg „Az európai audiovizuális szabályozási 
politika jövőjéről szóló tájékoztató” 2003-ban.16 Mindkét tájékoztató előirányozta a Határok Nélküli 
Televíziózás Irányelv felülvizsgálatát, a bizottsági javaslat azonban csak 2005 év végére készült el.17 
Ezért végleges megállapítások nem vonhatók le az audiovizuális szabályozás pontos határaival 
kapcsolatban, de a főbb témakörök a fenti tájékoztatókból és más nem kötelező erejű 
dokumentumokból kivehetők. Ezek a következők:  

• a véleménynyilvánítás szabadsága,  
• a médiapluralizmus,  
• a pártatlanság,  
• a kulturális és nyelvi sokszínűség,  
• a társadalmi integráció,  
• a fogyasztóvédelem és  
• a kiskorúak védelme.  

 
Ez alapján is világosan látszik, hogy a tartalomszabályozás nem terjed ki a digitális televíziós 
szolgáltatások továbbítására, vagyis  

• a DTV szolgáltatások engedélyezésére, amelyre az Engedélyezési Irányelv és a 
Versenyirányelv vonatkozik, 

• a frekvenciakijelölésre, amelyre a Keretirányelv és az Engedélyezési Irányelv 
vonatkozik,  

• a must carry kötelezettségek átviteli rétegére, amelyre az Egyetemes Szolgáltatási 
Irányelv vonatkozik, és  

• a hozzáféréssel kapcsolatos kérdésekre, mint a feltételes hozzáférési rendszerek, EPG 
és az API, amelyre a Keretirányelv és a Hozzáférési Irányelv vonatkozik.18  

A hozzáférési kérdésekhez sorolható a szabványosítás, mint az interoperabilitás biztosítása érdekében 
bevezetett kötelezettség is, amellyel a Keretirányelv foglalkozik részletesen.  

 
A fentiek alapján a Keretirányelv és az elektronikus hírközlési szabályozás hatálya a következőképpen 
került meghatározásra:  
 

„elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, általában díjazás ellenében nyújtott 
szolgáltatás, amely teljes egészében vagy nagyrészt elektronikus hírközlő hálózaton 
történő jelátvitelből áll, beleértve a műsorterjesztő hálózatokon nyújtott távközlési 
szolgáltatásokat és átviteli szolgáltatásokat,19 de nem foglalja magában az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások segítségével történő 
tartalomszolgáltatást, illetve az ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést biztosító 
szolgáltatásokat; nem foglalja magában a 98/34/EK irányelv 1. cikkében meghatározott 
olyan, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat, amelyek teljes egészében 
vagy nagyrészt nem elektronikus hírközlő hálózaton történő jelátvitelből állnak.20” 

 
                                                 
16  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions on the future of european regulatory audiovisual policy COM(2003)784 
final., 15.12.2003 http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0784en01.pdf  

17  http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul_en.htm#Review%20of%20the%20TWF%20Directive  
18  Lásd erre vonatkozólag egy régebbi bizottsági prezentációt: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/intro/show.pdf  
19 Angolul: „…including telecommunications services and transmission service on networks used for broadcasting…” 
20  Keretirányelv 2. Cikk 

 28

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0784en01.pdf
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/intro/show.pdf


Ez a definíció a félkövér betűvel szedett részt kivéve megegyezik az Eht. elektronikus hírközlési 
szolgáltatás definíciójával. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy egyrészről a Keretirányelv e rendelkezése 
a nemzeti jogba való átültetés nélkül is köti az állami szerveket.21 Emellett pedig az Eht. hatályának és 
az elektronikus hírközlési tevékenység és hálózat definíciójának értelmezésével megállapítható, hogy a 
műsorterjesztő hálózatokon nyújtott távközlési és átviteli szolgáltatások elektronikus hírközlési 
szolgáltatások.  
 
Mivel a Keretirányelv a műsorterjesztési szolgáltatásokat és különösen a DTV-s szolgáltatásokat az 
elektronikus hírközlésen belül helyezte el, meghatározta a jogalkotás irányát. Az irányelvek nemzeti 
jogban való legteljesebb érvényesülését több európai közösségi jogi alapelv is meghatározza. Az egyik 
az effet utile elv, amely a közösségi jog nemzeti joggal szembeni elsőbbsége elvéhez kapcsolódik. Az 
elv lényege az, hogy az irányelvet, mint közösségi jogi aktust a tagállamoknak a közösségi jogalkotó 
valódi szándékának megfelelően, azaz úgy kell átültetnie, ahogy az az irányelv hatékony 
érvényesülését a legjobban biztosítja. Így a jogalkotási feladatok végrehajtása kapcsán e kötelezettség 
jelen esetben úgy értelmezhető, hogy a jogalkotónak, a jogszabály előkészítőnek messzemenően 
biztosítania kell, hogy a DTV-s szolgáltatások – újra kihangsúlyozva, hogy ezek az átvitelt érintő 
szolgáltatások, vagyis műsorterjesztési szolgáltatások – a lehető leghatékonyabban kerüljenek 
szabályozásra, vagyis az elektronikus hírközlési szabályozás rendszerén belül kerüljenek elhelyezésre. 
 
Mivel azonban a műsorterjesztési szolgáltatásokat mind az Eht., mind pedig a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Rttv.) szabályozza, szükséges annak vizsgálata is, hogy az 
Rttv. hatálya, illetve definíciói és szabályozási tárgyai mennyiben érinthetik a DTV-s szolgáltatásokat. 
 
IV. AZ  RTTV. HATÁLYA  
 
Az Rttv. hatálya elsősorban a műsorszolgáltatásra terjed ki (elsődleges szabályozási tárgykör). Az 1/A. 
§-ának (6) bekezdése úgy fogalmaz, hogy „a törvény hatálya továbbá kiterjed a magyarországi 
műsorszétosztásra, valamint arra a műsorterjesztésre, amelynek végzésére használt berendezést a 
Magyar Köztársaság területén telepítették.” Vagyis a törvény hatálya csak másodsorban vonatkozik a 
műsorszétosztásra és a műsorterjesztésre (másodlagos szabályozási tárgykör). Az Rttv. 
műsorszétosztásra, valamint műsorterjesztésre vonatkozó definícióit az Eht. is átveszi. Az ORTT több 
esetben is foglakozott a DTV szabályozási kérdéseivel.22 Az ORTT a 2004. évi működéséről az 
Országgyűléshez benyújtott beszámolóban a következőképpen foglalt állást: 
 

„A digitális televízió frekvenciák felhasználásához elengedhetetlen továbbá a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénynek a digitális televíziózás bevezetését lehetővé tevő 
módosítása. Az Rttv. szabályozási rendszere ugyanis alapvetően az analóg sugárzási 
korszak nyomait hordozza magán. Ennek megfelelően alakultak benne többek között a 
műsorszerkesztési követelmények, a tulajdonosi korlátok, valamint a pályáztatás szabályai is. 

                                                 
21  Lásd többek között 14/83 Sabine Von Colson és Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen [1984] ECR 1891. o., Case C-

198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ECR [2003] I-08055 
stb.

22  A DVB-T bevezetését térintő határozatok a) 664/2004. (V.19.) sz. ORTT határozat b) az Antenna Hungária „pilot 
projekt”-jére tekintettel meghozott 958/2004 (VII.15.) sz. ORTT határozat; c) 1232/2004. (IX.15.) sz. ORTT határozat; d) 
1391/2004. (X.20.) sz. ORTT határozat; e) 1390/2004. (X.20.) sz. ORTT határozat az IHM által feltett, az ORTT 
állásfoglalását igénylő kérdésekre adott válaszokról szóló 1762/2004. (XI.30.) sz. ORTT határozat, g) a 
Kormányhatározat véleményezése során meghozott 9/2005. (I.12.)sz. ORTT határozat, h) 222/2005. (II.2) sz. ORTT 
határozat; és i) az ORTT 2004. évi működéséről az Országgyűléshez benyújtott beszámolóban a digitális televíziózás 
bevezetésével összefüggésben tett megállapításai. 
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Ezért a törvény módosítása nélkül a jogszabályi keretek a Testület álláspontja szerint nem 
biztosítják a DVB-T elindításának megfelelő médiapolitikai, gazdasági feltételeit.”23

 
Ebből az a következtetés vonható le, hogy az ORTT is úgy véli, hogy az Rttv. elsősorban az analóg 
szolgáltatásokra vonatkozik és szükséges az Rttv. módosítása a digitális földfelszíni műsorszórás 
bevezetéséhez. Az Rttv. hatálya alapján azonban nem egyértelmű, hogy az DTV-s szolgáltatások, mint 
új átviteli szolgáltatások esetében az Rttv. hatálya megalapozott-e vagy sem. Annál is inkább igaz ez, 
hogy az Rttv. elfogadásakor nem léteztek még szabványosított digitális műsorterjesztési szolgáltatások, 
így a jogalkotó elismerten nem foglalkozott a kérdéssel. 
 
Az Rttv. szerint „műsorszétosztás a műsorszolgáltató által előállított jelek vezetékes (kábeles) 
hálózaton, továbbá földfelszíni vagy műholdas nem műsorszóró rádiótávközlő hálózaton tartalmában 
változatlanul történő egyidejű eljuttatása rádió és televízió műsorszóró adókhoz, illetőleg műsorelosztó 
hálózatokhoz.”24 Vagyis a jogszabály nem a műsorterjesztő fogalmát használja, hanem rádió és 
televízió műsorszóró adót és a műsorelosztó hálózatot, mint végpontot. Ez kérdésessé teszi, hogy a 
műholdas műsorszóráshoz való jeltovábbítás műsorszétosztás-e, amely azonban gyakorlati problémát 
nem okoz. A következő lépés definíciója több ponton eltér a műsorszétosztás definíciója alapján 
várhatótól. E szerint ugyanis „műsorterjesztés a műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási 
jelek elektronikus úton (műsorszórással vagy műsorelosztás útján) egyidejűleg, változatlanul történő 
eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.”25 Egyrészről nem feltétlenül szükséges, hogy a 
műsorszolgáltatási jelet a műsorszétosztó adja a műsorterjesztőnek, másfelől nem csak tartalmában 
változatlanul, hanem „egyidejűleg, változatlanul” kell eljuttatni a műsorjelet a felhasználóhoz. Ehhez 
képest a műsorterjesztés két alfaja közül a műsorelosztás26 megismétli az egyidejű, változatlan 
továbbítási feltételt, a műsorszórás azonban nem, és hozzáteszi még az egyirányúság követelményét.27 
Mégis feltételezhető a többről a kevesebbre következtetéssel, hogy műsorszórás esetében is elhatároló 
tényező az, hogy a műsorszolgáltató által előállított műsorjeleket egyidejűleg és változatlanul 
továbbítják. 
 
Ezzel szemben a digitális televízió esetében több olyan lényeges eltérés mutatkozik a fenti 
meghatározásokhoz képest, amely azt eredményezi, hogy az Rttv. meglévő definíciói nem 
alkalmazhatók a digitális televíziós szolgáltatásokra. Ezen eltéréseket elsősorban műszaki technikai 
szempontból elemezzük, mivel számunkra az Rttv. indokolásából az tűnik ki, hogy a jogalkotó 
szándéka szerint technikai oldalról akarta meghatározni a műsorterjesztés fogalmait:  

 
 „A műsorszolgáltatás terjesztésének technikai oldala szempontjából a Javaslat a 
műsorszórást, illetve a műsorelosztást különbözteti meg. A műsorszórás lehet földfelszíni 
(frekvenciás), vagy műholdas rendszerű. A műsorelosztás kábelen, vagy ún. „nem műsorszóró 
rádiótávközlő” rendszer útján történhet. Végül foglalkozik a Javaslat az említett technikák 

                                                 
23  Beszámoló 165. old. http://www.ortt.hu/ogyb/ogyb_2004.pdf
24  Rttv. 2. § 29. pont 
25  Rttv. § 33. pont 
26  Rttv. 2. § 26. Műsorelosztás: a műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű, változatlan továbbítása vezetékes 

(kábeles) hálózaton vagy nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren a műsorszolgáltató telephelyétől, illetőleg a 
műsorszétosztó hálózat végpontjától elkülönült szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó 
vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történő 
jeltovábbítás kivételével. Nem minősül műsorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeren végzett tevékenység. 

27  Média tv 2.§ 32. Műsorszórás: földfelszíni vagy műholdas rendszerrel végzett egyirányú – megfelelő vevőkészülékkel 
rendelkező, elvileg korlátlan számú felhasználónak szánt – rádiótávközlési eljárás hangok, képek vagy egyéb 
természetű jelek továbbítására. 
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bármelyikén műsort terjesztő műsorszolgáltatók összekapcsolódásának, a hálózatos 
műsorterjesztésnek a kérdéseivel is.”28

 
Az eltérések tehát a következők: 

a) Változatlan és egyidejű továbbítás 
 
A műsorjelek a jelenlegi analóg földfelszíni sugárzásban is keresztülmennek bizonyos 
moduláción, amely lehetővé teszi a műsorjelek rádiófrekvencián történő továbbítását. A 
moduláció elve egy szemléletes példával élve ahhoz hasonlítható, mint amikor a zenét egy 
mágnesszalagra rögzítjük annak tárolása érdekében. Ekkor az audió jelek lényegében változatlan 
formában rögzítődnek. A televíziózásban az analóg sugárzás/továbbítás és rögzítés 
módszereiként leginkább a PAL, a SECAM és a NTSN modulációs elvek terjedtek el. A digitális 
televízió azonban a műsorterjesztésben hasonló technológiaváltást eredményez, mint az audió 
kazetta és az audió CD, vagy a videó kazetta és a DVD Video közötti ugrás. Egyrészről a 
digitalizáció során a jel audió és videó tartalma 0 és 1 formátumú jelekké alakul, másrészt elválik 
az adathordozó, az adattovábbító közeg és az adattartalom, ezzel megszűnik az 
egymásrautaltságuk. Így az egyes továbbítási eljárásoknál nem az adattartalom lesz a 
meghatározó, hanem annak digitális mérete. Ezzel a digitálisan átalakított videójelek egyrészről 
számtalan formátumban továbbíthatók, amelyek értelmezése csak a formátum megfejtésére 
alkalmas programmal lehetséges, másrészről lehetőség nyílik a további tömörítésükre. Amint 
látható, a digitalizáció lehetővé teszi a hardver és a szoftver elválasztását is. Így egy hardver a 
szoftveres fejlesztések révén újabb, fejlettebb formátumokat is képes lesz értelmezni, ezért nem 
feltétlenül kell „kidobni”, mint például a kazettás magnót, ha egy újabb technológia alapján, CD-n 
rögzítik a zenét. Amennyiben az adathordozó változatlan, az újabb szoftverek képesek az új 
formátumú jeleket értelmezni. Ennek a set-top-boxok esetében kiemelt jelentősége lesz.  
 
Emellett a digitális televízió egyik lényeges eleme, hogy a különböző műsorszolgáltatókhoz 
tartozó műsorjelekből ún. multiplexeket képeznek, és nem egy, hanem 4-5 vagy ennél több 
műsorszolgáltató műsora kerül egyszerre továbbításra. Az Eht. 188. §-ának 73. pontja 
értelmében a „multiplex szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely során több 
rádió-, illetőleg televízió-műsorjelből, valamint egyéb adatjelekből egyetlen szabványos digitális 
jelfolyamot állítanak elő a műsorterjesztőhöz való továbbítás céljából”. A multiplexálás során tehát 
nem csupán digitalizálják a műsorjelet, hanem technikailag elválasztják az egyes 
műsorszolgáltatók kép- és hangadatait egymástól és valamennyi digitalizált audió és videó 
műsorjelet más jelekkel – pl. kódolás, EPG29, SMS30, EMM31, ECM32 – együtt tömörítik, és 
adatcsomagok jelfolyamává alakítják. Ez alapján egyértelmű, hogy a műsorszolgáltató műsorjelét 
megváltoztatják. Ez igaz a szabadon sugárzott műsorok (free-to-air) esetekben is, de még inkább 
igaz a feltételes hozzáférési rendszerek esetében (CAS).33 A kódolás nem keverendő össze a 
titkosítással. A műsorjelek kódolása azt jelenti, hogy a jelet fogónak rendelkezésre kell, hogy 
álljon egy olyan eszköz – amely hardverből és szoftverből áll – amely a megváltoztatott, 
összekevert és összetömörített műsorjeleket újra szétbontja. A DTV-s szolgáltatások ezidő 
szerint jellemző kódolása és tömörítése az MPEG2, illetve MPEG4 formátumban történik. 
Amennyiben a vevőkészülékek nem rendelkeznek ezzel a szoftverrel, nem tudják „megfejteni” a 

                                                 
28     Rttv. Indokolás. Értelmező rendelkezések. A 2. §-hoz. 
29  Electronic Program Guide – Elektronikus műsortájékoztató 
30  Subscriber Management System – Előfizető Kezelő Rendszer 
31  Entitlement Management System – Jogosultság Kezelő Rendszer 
32  Entitlement Control Messages – Jogosultság Ellenőrző Üzenetek 
33  Conditional Access Systems 
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digitális jelet. Így tehát az MPEG formátumban továbbított jelek nem pusztán műsorjelek, sőt nem 
is mondható meg a kódolás feloldásáig, hogy az adott digitális jelfolyam vajon műsorjelet is 
tartalmaz, vagy csak adatot, illetve hangot.34  

 
Ellenérvként felhozható, hogy a műsorszétosztás definíciója a „tartalmában változatlan” szerzői 
jogból ismert megkötést használja, s a jogalkotó a műsorelosztásra is ezt akarta alkalmazni, de 
pontatlan volt, továbbá a változatlan szót rendszertanilag kell értelmezni. Egyrészről ennek 
ellentmond az Rttv. idézett indokolása. Másrészről a definíciók esetében kiterjesztő értelmezést 
csak kivételesen lehet alkalmazni, hiszen a jogalkotó éppen azért vezetett be definíciókat, hogy 
azoktól ne lehessen értelmezéssel eltérni. Harmadrészről fent kifejtésre került, hogy a 
műsorszétosztás szolgáltatás nem kapcsolódik a műsorterjesztéshez a definíció szerint, mivel 
műsorterjesztést műsorszétosztás nélkül is lehet végezni. Negyedszer a jogalkotó 
nyilvánvalóan nem gondolhatott egy akkor még nem létező eljárásra, vagyis a digitális 
műsorterjesztésre. Végül pedig álláspontunk szerint a műsorjel tartalmában is megváltozik és 
csak a set-top-box által kiadott jel lesz azonos a műsorszolgáltató jelével, vagyis a felhasználó 
vevőkészülékéhez eljutatott műsorjel is megváltozik. Ezért a DTV-re nem alkalmazható a 
műsorterjesztés fogalma.  
 
Az egyidejű jeltovábbítás kritériumának már jelenleg sem felel meg a műsorterjesztés. Ezek 
jelenleg általában az átvitel sebességével összefüggő késleltetések. Sportesemények vagy más 
kiemelt jelentőségű események közvetítésekor azonban a késletetést, a visszajátszásokat, 
vágásokat, a reklámok beillesztését egyre több esetben a műsorszolgáltató megbízásából a 
műsorterjesztő végzi, vagyis műsorszerkesztési feladatokat végez a műsorszolgáltató 
megbízásából. Ez azt mutatja, hogy a műsorszerkesztés, szerkesztői tevékenység kritériumát 
nem az egyidejűség alapján kell meghatározni, hiszen az egyre több esetben egyre összetettebb 
feladat. Ezért a definíció ilyen megközelítése elavult. 
 
Emellett a digitális televíziózás több olyan szolgáltatást is kínál, amelyek lényege ellentétes az 
egyidejűséggel. Ilyen a near video-on-demand,35 vagy a már említett „személyi videó felvevő” 
szolgáltatás36. Ezért ez a feltétel sem alkalmazható a DTV-s szolgáltatásokra. 

 
Ez azonban nem érinti azt a tényt, hogy a tartalmában változatlan, csonkítatlan, és egyidejű 
„műsorátvitelre” a szerzői és szomszédos jogi jogosultak jogainak és joggyakorlásának 
szempontjából a szerzői jogi törvény megfelelő szabályai az irányadók (a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény 28. §-ának (2)-(6) bekezdése, 80. §-ának (1) bekezdése). E 
rendelkezések alkalmazása független a műsorhordozó jelek analóg, vagy digitális jellegétől, 
illetve akár multiplex szolgáltatásba foglalásától. Természetesen, ha a szolgáltatás következtében 
az eredeti műsor tartalma megváltozik (bővül, szűkül, megszakad), akkor szerzői jogi 
szempontból már nem egyidejű, változatlan, csonkítatlan átvitelről, hanem egy önálló 
nyilvánossághoz közvetítésről van szó, amelyet ahhoz képest, hogy interaktív jellegű-e (vagyis 
aszerint, hogy a közönség tagja kiválaszthatja-e, hogy melyik műsorszámhoz honnan és mikor 
akar hozzáférni), kell a szerzői jog szabályai szerint minősíteni. Szerzői jogi szempontból az 
egyidejűség követelménye teljesül akkor is, ha a jelek műszaki sajátosságaiból, esetleg 
átalakításából eredően jelentéktelen időtartamú „csúszással/késleltetéssel” következik be a 
műsor átvitele.  

                                                 
34  Egyszerűsített leírását lásd European Telecommunications Standard Institute, EN 300 744 V1.1.2 (1997-08) 9-10. oldal.  
35  Lényegében egy kiválasztott műsort vagy műsorokat nézhet meg az előfizető a műsor sugárzását követően, hogy 

előzőleg rögzítette erre vonatkozó igényét a rendszerben. 
36  Personal Video Recorder (PVR) / Personal Digital Recorder (PDR): e szolgáltatás keretében a szolgáltató felveszi az 

előfizető számára az adott műsort és a kívánt időpontban, és alkalommal lejátssza.  
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b)  A multiplex szolgáltatás helye az értékláncban 
 

A multiplex szolgáltatás Eht. szerinti definíciója a műsorterjesztőre utal, ami azt feltételezi, hogy 
az értékláncban a műsorszétosztó után következik. A multiplexálás azonban a gyakorlatban 
valószínűleg a műsorszétosztás előtt fog megtörténni, de az is elképzelhető, hogy a multiplex 
szolgáltató közvetlenül a műsorterjesztőhöz fogja eljuttatni a műsorjelet, vagyis nem valószínű, 
hogy a gyakorlat az Rttv.-t követné, és a műsorszétosztást követően multiplexálná, minden 
műsorszóró adó vagy műsorterjesztő rendszer a műsorjeleket. Ebben az esetben azonban az 
Rttv. analóg műsorterjesztésre felvázolt értéklánca nem lesz értelmezhető. Ezért a DTV 
szabályozása egy másfajta definíciós készletet igényel.  

 

c) Egyirányú jeltovábbítás – Interaktivitás  
 

Az egyirányú jeltovábbítás ugyancsak nem alkalmazható minden DTV-s szolgáltatásra. 
Véleményünk szerint az autentifikáció (az előfizető azonosítása) esetében is kétirányú 
kommunikáció zajlik, azonban a fejlett interaktív szolgáltatások esetében egyértelmű a kétirányú 
kommunikáció, mivel ezekhez a visszirány kifejezetten szükséges. Kérdésként vetődik fel, hogy 
ha a visszirányt valamely más platform biztosítja, pl. a DVB-T, vagy DVB-S esetében 
telefonvonal, akkor azon folytatott visszirányú kommunikáció vajon a DVB szolgáltatások része 
vagy önálló szolgáltatás. (A két szolgáltatás szoros összefüggése véleményünk szerint az előbbit 
támasztja alá.) 
 
A hagyományos műsorterjesztési platformokon túl az interneten (vagy IP protokoll alapján) 
történő műsorelosztás (több európai országban megjelent IPTV) esetében azonban egyértelmű, 
hogy a fogalmi elemek – vagyis az, hogy a változatlan, egyidejű és egyirányú jeltovábbítás – 
egyike sem igaz erre a DTV platformra. IPTV esetében az igénybe vevő készülékének ugyanis 
azonosítania kell magát szélessávú kapcsolaton keresztül és le kell kérnie az előfizetett digitális 
jelfolyamot/műsort. Ezzel válik a szélessávú hozzáférés műsorterjesztést is lehetővé tevő dedikált 
hozzáféréssé. Ez azt eredményezi, hogy a műsorszétosztás, műsorterjesztés Rttv.-ben található 
fogalmai nem terjednek ki az internetes műsorterjesztésre. Ennek következményeként ezen 
szolgáltatások vonatkozásában az Rttv. hatálya nem állapítható meg. 

 
A fentiek miatt a műsorszétosztás, műsorterjesztés (műsorelosztás, műsorszórás) Rttv.-ben található 
definíciói nem alkalmazhatók a digitális televízióra. Emellett a fentiek alapján az is egyértelmű, hogy az 
ismertetett európai uniós joganyag miatt az elektronikus hírközlésben helyezendő el ez az új 
szabályozás. 
 
Mindemellett az is megállapítható, hogy az Rttv. jelenleg több olyan témakört is szabályoz, amely a 
közösségi audiovizuális politika szabályozási területén kívül esik. 
 
Egyrészről szabályozza a műsorszétosztás, műsorterjesztés szolgáltatások végzését, engedélyezését. 
Ezen szolgáltatások egyértelműen a műsorjelek átviteléhez kapcsolódnak, ezért a Keretirányelvből 
egyértelmű, hogy ez elektronikus hírközlési szabályozási tárgykör.   
 
Másrészről az Rttv.-ben kapott helyett a műsorterjesztésre alkalmas frekvenciákkal való gazdálkodás is. 
Ez részben az átvitelhez, részben pedig a médiaszabályozáshoz kapcsolódik. A Keretirányelv és az 
Engedélyezési Irányelv nem fogalmaz meg olyan kívánalmat, amelyek alapján a frekvenciakijelölés 
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folyamatában a média szabályozás tárgykörei37 és elvei ne lennének alkalmazhatók. A fő elvárás az 
ilyen szabályozással szemben az, hogy legyen objektív, átlátható, diszkriminációmentes és arányos. 
Ezen kereteken belül tehát szükséges a jelenlegi kettős (Rttv., Eht.), vagy inkább közös 
frekvenciagazdálkodási hatáskör részbeni reformja.  
 
Végül az Rttv.-ben megfogalmazott továbbítási kötelezettség (must carry) is az elektronikus hírközlésbe 
tartozik [Rttv. 117. § (1) bekezdése]. A kötelezettség egyértelműen az elektronikus hírközlési 
szolgáltatót terheli, így legmegfelelőbb, ha a kötelezettség kiszabása is az alapján a joganyag alapján 
történik, amelynek hatálya alá tartozik. Az Egyetemes Szolgáltatási Irányelv [Eht. 187. § f) pontja] 
elismeri a tagállamok azon jogát, hogy ilyen kötelezettséget szabjanak a műsorterjesztőknek, de 
követelményeket is meghatároz az ilyen kötelezettségekkel kapcsolatban. A követelményeket 
mérlegelve azonban az irányelvhez képest számos eltérés állapítható meg az Rttv. szabályozásában. 
Ilyen kötelezettség csak akkor írható elő, ha a végfelhasználók jelentős hányada az adott elektronikus 
hírközlési hálózatot használja a rádió- és televízióműsorok vételének fő eszközeként. Ez a feltétel nem 
szerepel az Rttv.-ben. További feltétel, hogy must carry kötelezettség csak abban az esetben írható elő, 
ha egyértelműen meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükséges, továbbá arányos és 
átlátható.38 E feltételek közül csak a közérdekűség lehet megalapozott. A szükségesség, az arányosság 
és az átláthatóság azonban egyértelműen hiányzik az Rttv.-ből, hiszen nem határoz meg sem 
maximum, sem minimum számot, hanem valamennyi közszolgálati műsorszolgáltató műsorának 
továbbítását kötelezővé teszi. Ez az Rttv. definíciói alapján akár végtelen számú műsort is jelenthet.39 
Jelenleg az elosztandó közszolgálati csatornák számának elsősorban technikai korlátai vannak. Ez a 
szám a digitális televíziózással jelentősen megnőhet. Így e kötelezettség nem csak a digitális átállás 
folyamatában, de jelenleg is jogértelmezési problémát okoz. Az arányosság a tekintetben is 
megkérdőjelezhető, hogy míg a műsorszórók ellenszolgáltatásért tesznek eleget ezen – esetükben nem 
egyértelműen kimondott – must carry (továbbítási) kötelezettségnek, addig a műsorelosztók 
ingyenesen. Hiányzik továbbá a kötelezettség rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó előírás is. 
Mindezek miatt a továbbítási kötelezettség (must carry) a digitális televíziós szolgáltatások tekintetében 
mindenképpen reformra szorul, és mivel ezen tárgykör egyértelműen a műsor továbbítására, nem pedig 
a tartalmára vonatkozik, ez elektronikus hírközlési szabályozási tárgykör. Ezt támasztja alá az 
Egyetemes Szolgáltatási Irányelv is. 
 
Összefoglalva a fentieket, a DTV-s szolgáltatások elektronikus hírközlési szolgáltatások, amelyek 
szabályozását az Eht. rendszerében kell megoldani. Az Rttv. jelenlegi szabályozási tárgykörei kizárólag 
az analóg műsorterjesztési, vagyis átviteli szolgáltatásokra vonatkoznak.  

                                                 
37  A véleménynyilvánítás szabadsága, a médiapluralizmus, a pártatlanság, a kulturális és nyelvi sokszínűség, a társadalmi 

integráció, a fogyasztóvédelem és a kiskorúak védelme.  
38  Egyetemes Szolgáltatási Irányelv 31. cikk  
39  Rttv. 2. § 17. Közműsorszolgáltató: olyan műsorszolgáltató, amely az Országos Rádió és Televízió Testület által 

elfogadott saját műsorszolgáltatási szabályzat alapján műsorában többségében közszolgálati műsorszámokat 
szolgáltat. 18. Közszolgálati műsor: az a műsor, melyben a közszolgálati műsorszámok meghatározó szerepet 
játszanak, és amely a műsorszolgáltató vételkörzetében élő hallgatókat, nézőket rendszeresen tájékoztatja 
közérdeklődésre számot tartó kérdésekről. 19. Közszolgálati műsorszám: a műsorszolgáltató vételkörzetében 
(országos, körzeti, helyi) élő hallgatók, nézők tájékozódási, kulturális, állampolgári, életviteli szükségleteit, igényeit 
szolgáló műsorszám, így különösen…” 
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V. A SZABÁLYOZÁS FŐBB ELVEI  
 
5.1 A szabályozás kettős – átmeneti és hosszú távú – jellege 
 

A digitális műsorterjesztés szabályairól szóló törvény tervezete (a továbbiakban Dtv.) kettős célt 
szolgál. Egyrészt biztosítani kívánja a digitális műsorterjesztés, vagyis a digitális műsorok 
átvitelének szabályozását, másrészt rendezni kívánja az analóg műsorterjesztésről a digitális 
műsorterjesztésre való átállás folyamatát és annak szabályait. Mivel a digitális átállás folyamata 
alapvetően befolyásolja a digitális műsorterjesztés piacának szerkezetét, illetve a digitális 
műsorterjesztés szabályozása meghatározza a digitális műsorterjesztésben résztvevők piaci 
magatartását, ezért indokolt a két különböző, mégis minden elemében összefüggő szabályozási 
tárgykör egységes kezelése.  

 
A digitális átállás folyamatának törvényi rendezése és felgyorsítása – a fent kifejtett gazdasági és 
fogyasztói előnyökön túl – az Európai Bizottság 2005. május 24-én kiadott „az analógról a digitális 
műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról” című közleménye 40 miatt is szükséges. Ennek a 
folyamatnak 2011. december 31-ig be kell fejeződnie. Ahogyan fent kifejtettük, digitális átállásnak 
nevezzük azt a folyamatot, amely keretében – többek között – a földfelszíni műsorszórás analóg 
rendszereit és szolgáltatásait digitális rendszerekre és szolgáltatásokra állítják át. Az átállás 
befejeztével azonban a digitális átállás szabályozása önmagát szünteti meg. Így a digitális átállás 
szabályozása átmeneti jellegű. Ezen átmeneti idő elteltével az átvitel szabályozásának a maga 
helyére, vagyis az elektronikus hírközlési jogba kell kerülnie. 

 

5.2 Technológiasemleges szabályozás 
 

Mivel a szabályozás az elektronikus hírközlésen belül helyezi el a digitális műsorterjesztést, a 
szabályozás egyik legfontosabb elve a technológiasemlegesség. A Keretirányelv így határozza 
meg a technológiasemlegesség lényegét:  
 
„(18) A tagállamokra vonatkozó azon elvárás, amely szerint gondoskodniuk kell arról, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok messzemenően figyelembe vegyék a szabályozás 
technológiasemlegességének kívánalmát, azaz, hogy ne tegyék kötelezővé és ne részesítsék 
előnyben valamely konkrét technológiafajta alkalmazását, nem zárja ki azt, hogy indokolt esetben 
bizonyos konkrét szolgáltatások előmozdítása érdekében arányos lépések tehetők, pl. a digitális 
televíziózás mint a spektrumhatékonyság fokozásának eszközével kapcsolatban.” 
 
Ez a Dtv.-re tekintettel azt indukálja, hogy a törvénynek egyaránt vonatkoznia kell valamennyi 
jelenleg ismert digitális televíziós szabványra, amely minden műsorterjesztő platform esetében 
azonos feltételeket teremt.  

                                                 
40  A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról Brüsszel, 24.05.2005 
COM(2005) 204 végleges 
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/communic_reports/switchover/com_hu_final.pdf
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Ezek a szabványok a Digitális Videó Műsorterjesztési Csoport (Digital Video Broadcasting Group) 
által kifejlesztett televízió-átviteli rendszerek családja, amelyeket az ETSI szabványosított, és 
amelyek az ITU ajánlásaiba is bekerültek. Ezek a fölfelszíni DVB-T,41 a műholdas DVB-S42 és 
DVB-S2,43 a kábeltelevíziós DVB-C44 és a nemrégiben kibocsátott kézi, vagy mobil vételre 
alkalmas DVB-H45 szabvány. E szabványok egy részét a Magyar Szabványügyi Testület a 
szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint már nemzeti szabványként kihirdette.46

 
A Dtv. a digitális földfelszíni műsorszórás esetében kizárólag annyiban tartalmaz eltérő 
szabályokat, amennyiben az átvitelhez használt frekvenciák és az eltérő átviteli rendszer azt 
szükségessé teszik. 

 

5.3 Az Eht. rendszerének megfelelő szabad szolgáltatás nyújtás 
 

Az Engedélyezési Irányelv [Eht. 187. § d) pont] szerint „a különböző elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások, valamint azok technológiáinak konvergenciája 
olyan engedélyezési rendszer kialakítását teszi szükségessé, amely minden összehasonlítható 
szolgáltatásra hasonló módon, az alkalmazott technológiától függetlenül vonatkozik” [(2) 
preambulumbekezdés]. Ebből is következik, hogy az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatásának és az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának szabadsága kizárólag 
az irányelvben megállapított feltételek mellett az Európai Közösséget létrehozó szerződés 46. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően – különösen a közrenddel, a közbiztonsággal és a 
közegészséggel kapcsolatban – korlátozhatók [(3) preambulumbekezdés].  
 
Ezért a digitális műsorterjesztési szolgáltatások esetében a Dtv. nem tart fenn semmilyen 
korlátozást. Így a Dtv. kinyilvánítja, hogy e szolgáltatások esetében csak a frekvenciák relatív 
szűkösségéből eredő korlátozások tarthatók fenn, továbbá egykapus bejelentési rendszert vezet 
be. E rendszer keretében az NHH és az ORTT nyilvántartásait átvezeti és átadja a 
társhatóságnak.  
 
Nem érinti a Dtv. az információs társadalmi szolgáltatások szabad nyújtásának elvét, annak 
érdekében azonban, hogy e szolgáltatók hozzáférési jogokkal rendelkezzenek, az elektronikus 
hírközlés terén bejelentési kötelezettség előírása lehet szükséges. 
 
Ezen túlmenően a szabályozás kizárólag a digitális műsorterjesztés ún. szűk keresztmetszeteire 
koncentrál, vagyis azon területekre, ahol a piaci folyamatok önmagukban nem képesek a 
hatékony és fenntartható versenyt kialakítani. 

 

                                                 
41  ETSI EN 300 744, http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=5862  
42  ETSI EN 300 421, http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=5316  
43  ETSI EN 302 307 http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=19738,   
44  ETSI EN 300 429, http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=5318  
45  ETSI EN 302 304 http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=22285  
46  Nszt. 5. § (2) bekezdés alapján lásd http://www.mszt.hu/standardsearch/filter.asp?options=2&sstring=DVB*&startrow=0  
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VI. A SZABÁLYOZÁS FONTOSABB JOGINTÉZMÉNYEI 
 

6.1 A multiplex szolgáltatás 
 

A digitális műsorterjesztés értékláncának egyik szűk keresztmetszete a multiplex szolgáltató, aki 
a műsorszolgáltatók által elkészített műsorjeleket egyetlen szabványos jelfolyamba rendezi, 
tömöríti össze. A multiplex szolgáltatás részletes szabályozásának a digitális földfelszíni 
műsorszórás esetében van indokoltsága, az egyéb technológiák esetében csupán általános 
szabályokat szükséges megállapítani. A multiplex szolgáltatás jogi jellege elsősorban DVB-T-re 
tekintettel kerül meghatározásra, de alkalmazható lesz DVB-C, DVB-H-ra is. Olyan átlátható 
rendszer kerül kialakításra, amelyben a multiplex szolgáltatás milyenségében elsősorban a 
műsorszolgáltatók és a multiplex szolgáltató megállapodása az irányadó. 

 
Az elektronikus hírközlés keretrendszerére is tekintettel (egyszerű bejelentés alapján végezhető 
szolgáltatás), a szabályozás a digitális műsorszórást tekintve a multiplex szolgáltató „gyenge” 
szerepéből indult ki, s e szereplő jogait és kötelezettségeit ennek alapján határozta meg (passzív 
modell). Hasonló modellt alkalmaz Svédország és Franciaország. A digitális technológia és az 
analóg technológia eltérései miatt a frekvenciahasználati jogot a multiplex szolgáltatónak kell 
megkapnia (erre vonatkozóan lásd részletesen a 6.6 pontot) az Eht. szerinti frekvenciahasználati 
jogosultság megszerzésére irányuló eljárásban. A következő ábra szemlélteti a multiplex 
szolgáltató szerepét a földfelszíni műsorterjesztés értékláncában.  

A multiplex szolgáltató és a frekvenciagazdálkodás új modellje
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Az új modell elsősorban az Rttv. frekvencia-kiosztási rendszerével kíván szakítani, amely 
rendszer az analóg frekvenciák használatát elnyert műsorszolgáltatókat per se ellenérdekeltté 
teszi olyan újabb technológiák alkalmazásában, amelyek a frekvencia hatékonyabb 
kihasználásával több műsor továbbítását teszik lehetővé. A frekvencia használati jogát az Rttv. 
rendszerében a műsorszolgáltatási joggal együtt értékesítik. Így az analóg műsorszolgáltató 
abban érdekelt, hogy analóg műsorszolgáltatását és frekvenciahasználatát jogosultsága végéig 
fenntartsa. Annak érdekében, hogy ez a rendszerbe épített ellenérdekeltség a fejlettebb 
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technológiákkal szemben kiküszöbölésre kerüljön, a frekvenciahasználati jogot olyan, a 
műsorterjesztési értékláncban lévő szolgáltatónak szükséges adni, aki érdekelt a fejlettebb 
technológiák alkalmazásában. Ez a multiplex szolgáltató. Az analógról a digitális 
műsorterjesztésre való átállás ugyanis csak egy folyamat első állomása. A jelenleg széles körben 
alkalmazott DVB-T technológia ugyanis az MPEG2 tömörítési eljárásra épít, azonban már 
elérhető és szabványosított az MPEG4 tömörítés, amely valószínűleg nem az utolsó tömörítési 
formátum. Ez utóbbi még több csatorna továbbítását teszi lehetővé, mint az MPEG2. Az MPEG2-
ről az MPEG4-re való átállás valószínűleg a digitális átállás 2012-ig tartó folyamata alatt fog 
megtörténni. Ezért kiemelten fontos, hogy földfelszíni digitális műsorterjesztés rendszere a 
rendszerbe építetten ösztönözze a fejlettebb technológia alkalmazását.  
 
Annak érdekében, hogy a gyenge szerep ellenére a multiplex szolgáltatás gazdaságilag vonzó 
legyen, a Dtv. lehetővé teszi, hogy a rendelkezésére álló, digitális műsorterjesztésre nem 
használt sávszélességet a multiplex szolgáltató értékesíthesse más digitális kiegészítő 
szolgáltatás – tehát nem műsorszolgáltatás – számára. Ez lehetővé teszi, hogy a multiplex 
szolgáltató gazdaságilag érdekelt legyen a minél fejlettebb tömörítési technológia 
alkalmazásában, vagyis a frekvencia jobb kihasználásában. A frekvencia kihasználásában 
azonban az eredeti cél mégis korlátot jelent, ugyanis kiegészítő digitális műsorszolgáltatási célra 
csak az átviteli kapacitás 20 %-a használható. Az e felett felszabaduló kapacitásokat újra 
műsorszolgáltatási célra kell hasznosítani. 
 
A fentiekből látszik, hogy a multiplex szolgáltató gyenge jellege ellenére – vagyis, hogy nem ő, 
hanem a médiahatóság határozza meg a multiplexbe bekerülő csatornákat – kiemelt 
jelentősséggel bír a műsorterjesztési értékláncban. Így a fejlettebb tömörítési technológiák folytán 
felszabaduló kapacitások szabad értékesítésén túl ő választhatja ki a legjobb árat, 
leghatékonyabb műsorszórási technológiát kínáló műsorszóró szolgáltatót. Ennek kiemelt 
jelentősége lehet a DVB-H esetében, amely műsorszórási módra a mobil rádiótelefon szolgáltatók 
adótorony rendszere is alkalmas lehet. Emellett a piaci modellben az adott digitális multiplex 
(csatornaválaszték) nézőpiaci sikerének érdekében a multiplex szolgáltató és a 
műsorszolgáltatók és a műsorszóró együttműködése szükséges, többek között a set-top-boxok 
értékesítése során. 

 
A földfelszíni digitális műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó multiplex esetében a 
többletjogosultságokból, a központi szerepből és az állami kézben lévő korlátos erőforrások 
hasznosításából adódóan az átláthatóság biztosítása érdekében szükségesnek mutatkozik a 
multiplex szervezeti elkülönítése a digitális műsorszórótól és a műsorszolgáltatótól. Ez a 
szervezeti elkülönítés a multiplex szolgáltató gazdálkodásának ellenőrizhetővé tételét szolgálja. A 
szervezeti elkülönítés nem jelent tulajdonosi korlátozást, mivel nem zárja ki, hogy a multiplexet 
szolgáltatóban, mint gazdasági társaságban a műsorszóró, illetve a műsorszolgáltató, mobil 
rádiótelefon szolgáltató vagy éppen ezek konzorciuma legyen tulajdonos.  
 
Kétségtelen, hogy a multiplex így versenyjogi szempontból szűk keresztmetszetnek minősül. 
Ezért szükséges annak kimondása, hogy a multiplexet szerződéskötési kötelezettség terheli a 
médiahatóság által kiválasztott műsorszolgáltatóval szemben. A multiplexálási szolgáltatás árát 
elsősorban a felek határozzák meg, megállapodás hiányában azonban az NHH Tanácsa előtt 
jogvitás eljárás kezdeményezhető. A jogvitás eljárás során a multiplex költségei átláthatóságának 
kiemelt szerepe lehet. 
 
A földfelszíni műsorszórás magyarországi piaca jelenleg egy monopolisztikus piac, amelyen a 
korábbi koncessziós jog jogosultja 100%-os részesedéssel rendelkezik. E problémát azonban az 
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Eht. rendszere kezeli, hiszen a műsorterjesztéssel foglalkozó ún. 18-as piacon47 e szolgáltatónak, 
mint jelentős piaci erejű szolgáltatónak hozzáférési kötelezettség (speciális szerződéskötési 
kötelezettség) és akár költségorientáltság kötelezettsége is előírható az NHH Tanácsa által. A 18. 
piacra vonatkozó piacelemzési eljárás jelenleg folyamatban van. 
 

6.2 Interoperabilitás 
 

A digitális televíziós szolgáltatások esetében meghatározó jelentősége van a műsorterjesztő 
hálózatok, illetve az ezekhez csatlakoztatható berendezések interoperabilitásának, 
együttműködési képességének. A piaci verseny legteljesebb kibontakozása akkor biztosítható, ha 
a szolgáltatók nyílt szabványokat alkalmaznak. A szabványosításnak elsősorban az API 
(Application Program Interface – alkalmazási program interfész) esetében van jelentősége, amely 
a felhasználói vevőkészülék és a digitális interaktív szolgáltatások, illetve más alkalmazások közti 
csatlakozó felületként definiálható. A számítástechnikából vett kifejezéssel élve ez az integrált 
digitális televízió készülék vagy a set-top-box hardver operációs rendszere, amelyre a többi 
szoftver (alkalmazás) ráépülhet. Ezzel összefüggésben, a közösségi jognak megfelelően a Dtv. a 
nyílt digitális televíziós szabványok (MHP, MHEG 5, WTVML stb.) alkalmazását támogatja. A 
támogatás lehetséges módjai közül a Dtv. az együttszabályozást (co-regulation) jeleníti meg a 
törvényben. Emellett a Dtv. egy alapvető hozzáférési kötelezettséget is megállapít. Ez alapján a 
nyílt API és az ahhoz történő hozzáférés fokozatos alkalmazásában a piaci szereplőknek kell 
megállapodnia, amelyet a szabályozó jóváhagy. Emellett természetesen rendelkezésre állnak 
más nem kötelező eszközök is, mint a „verbális intervenció”, „policy paper” kiadása, és a 
szolgáltatók részéről az önszabályozás. A későbbi esetleges készüléktámogatásoknak a 
kiválasztott szabvány alkalmazásához kell kapcsolódnia. 

 

6.3 Feltételes hozzáférési rendszerek 
 

A feltételes hozzáférési rendszerek (CAS, Conditional Access System, CA-rendszer) a 
titkosításon alapuló szolgáltatások kulcselemei, amelyek lényegében az előfizetők hozzáférése 
feletti kontroll gyakorlását teszik lehetővé. A gyakorlatban a CAS-szolgáltató általában az adott 
digitális platform üzemeltetője. A CA-rendszerekkel összefüggésben a Dtv. ezért hozzáférési 
kötelezettséget állapít meg, amely biztosítja rendszerükhöz a műsor- és más médiaszolgáltatók 
számára tisztességes, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes feltételek melletti hozzáférést. 
Emellett a közösségi jogszabályok számviteli szétválasztás előírását is szükségessé teszik, 
amely biztosítja az átlátható és ellenőrizhető működést. A Dtv. a jogszabály által megállapított 
szabályozás bevezetését javasolja, amely fokozatosan alakul át piacelemzésen nyugvó 
elektronikus hírközlési szabályozássá. 

                                                 

47  A piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, valamint a rájuk 
vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről szóló 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet 1. számú 
melléklete, Nagykereskedelmi piacok: 18. Műsorterjesztési szolgáltatás, tartalom végfelhasználók felé való 
eljuttatásának céljából. 
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6.4 Elektronikus műsortájékoztató  
 

Az elektronikus műsortájékoztató (használt még a műsorújság és a műsorkalauz kifejezés is, 
EPG, Electronic Programme Guide) a digitális televíziózás kiegészítő interaktív szolgáltatásainak 
legfontosabbika. Lényege, hogy az internetes keresőprogramokhoz hasonlóan segíti a 
felhasználót az általa kiválasztott műsortartalom megtalálásában. Az EPG-vel összefüggő 
szabályozói feladatok elsősorban versenyjogi és fogyasztóvédelmi jellegűek. A Dtv. a fogyasztók 
elfogulatlan tájékoztatása érdekében legalább egy független EPG továbbításának a 
kötelezettségét írja elő. Ezen túl az általános versenyjogi szabályok – vagyis műsorszolgáltatók 
és más szolgáltatók számára a szolgáltatáshoz nyújtandó tisztességes, megkülönböztetéstől 
mentes és ésszerű feltételek melletti hozzáférés biztosítása – elegendő védelmet nyújtanak. A 
hozzáférés esetében a közszolgálati csatornáknak elsőbbséget kell biztosítani. Az EPG kezelői 
felületeinek tartalmát alacsonyabb szintű jogszabály, miniszteri rendelet határozná meg. 

 

6.5 Frekvenciahasználat  
 

A frekvenciatervezés és -kijelölés szabályait, valamint a rádióengedélyre vonatkozó előírásokat 
elsősorban az Eht. és az Rttv. állapítják meg. A Dtv. e két jogszabályban kijelölt kereteken belül 
határozza meg a digitális műsorterjesztési célú frekvenciákkal összefüggő engedélyezési rendre 
vonatkozó részletszabályokat. 
 
Nemzetgazdasági szempontból kitüntetett jelentősége van annak, hogy az ún. „simulcast” 
periódus – amelynek során az analóg és digitális szolgáltatások párhuzamos fenntartása a 
korábbi analóg környezethez képest is megnöveli a gazdasági szereplőkre háruló terheket – 
minél rövidebb ideig tartson. A Dtv. ennek érdekében a televíziós célra analóg frekvenciák 
kijelölésének tilalmát fogalmazza meg. Ez alól csupán a frekvenciacsere lenne kivétel, amelyre a 
digitális átállás folyamatában elengedhetetlenül szükség van. A jogosult számára a kötelező 
digitális migráció előírása ugyanis nyilvánvalóan a szerzett jogok sérelmével járna, ha a 
rádióengedély egyébként neki fel nem róható okból került visszavonásra. 
 
A frekvenciagazdálkodás részletes szabályait az Eht.-ban adott felhatalmazás alapján jelenleg 
rendeleti szintű jogalkotás fekteti le. A Dtv. elfogadását követően a Kormánynak módosítania 
szükséges a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatát a digitális műsorszórás 
követelményeire figyelemmel.  
 
Ennek során tekintetbe kell venni, hogy a digitális műsorszórási célú frekvenciákon a 
hagyományos műsorszolgáltatástól különböző kiegészítő digitális szolgáltatások is nyújthatók. 
 
A Dtv. figyelembe veszi azt is, hogy digitális technológia mellett nem a műsorszolgáltató 
használja az adott frekvenciát, hanem a Dtv. szerinti hatékonyabb frekvenciagazdálkodást 
eredményező modellben a műsorjeleket egyetlen jelfolyamba rendező multiplex szolgáltató. Ezért 
a multiplexnek ad frekvenciahasználati jogot az Eht. szerinti pályázati eljárásban, míg a 
műsorszolgáltató a műsorszolgáltatás jogát nyeri el az adott multiplexen az Rttv. szerint. Emellett 
a frekvenciahasználat díjával összefüggő szabályok bevezetésekor arra szükséges kitérni, hogy a 
korlátos erőforrás révén elsősorban a multiplex szolgáltató, illetve a vele szerződött 
műsorszolgáltatók és más kiegészítő digitális szolgáltatások nyújtói érnek el bevételeket. Erre 
figyelemmel a Dtv. rendelkezik arról, hogy a frekvenciahasználat és kiegészítő 
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frekvenciahasználat éves díját, amely az adott műsorszóró adóberendezésekhez kötődik, a 
műsorszóró milyen rendben háríthatja át e szereplőkre. 

 
A frekvenciahasználat díja bizonyos szabályozó szerepet is betölthet. Ezért a Dtv. olyan 
szabályokat is lefektet, amelyek alapján a frekvenciák használatáért járó díj a digitális átállást 
ösztönző tényezőként hat.  
 
Ahogyan az fent kifejtésre került, a műsor/tartalom szolgáltatási lehetőség pályáztatását a Dtv. 
elválasztja a frekvenciahasználat pályáztatásától, mivel ez utóbbi elektronikus hírközlési 
szolgáltatás. Az előbbit a tartalomszabályozó hatóság, vagyis az ORTT végzi, utóbbit az 
elektronikus hírközlés szabályozási hatóság. A frekvenciák pályáztatása a multiplex szolgáltatók 
számára legkorábban akkor kezdhető el, amikor az ORTT kiírta az adott multiplexen továbbítandó 
műsorszolgáltatási lehetőségekkel kapcsolatos pályázatot. Ennek az az oka, hogy a multiplex 
frekvenciájának értékét alapvetően befolyásolja, hogy azon milyen műsorokat lehet továbbítani, 
hogy azok a műsorok mennyiben jelentenek vonzó tartalmat az előfizetők számára.  

 

6.6 A digitális átállás koordinálása  
 

A digitális átállás olyan összetett kihívás, amely csak az érintett állami intézmények 
tevékenységének hatékony koordinációjával és a piaci szereplőkkel folytatott folyamatos és 
érdemi egyeztetés mellett vezethet sikerre. A nemzetközi tapasztalatok egyértelműen azt 
mutatják, hogy célszerű az állami szervezetrendszerben egy olyan centrumot kialakítani, 
amelynek elsődleges feladata a digitális átállás folyamatának irányítása. A Dtv. ez alapján a 
Digitális Átállást Koordináló Bizottságot (a továbbiakban:DÁKB) – mint ilyen centrumot – jelöli ki, 
valamint meghatározza ennek szervezetét és feladatait. A DÁKB a Dtv.-ben meghatározott 
keretek közt alakítja ki a digitális átállás stratégiáját, és nyomon követi annak végrehajtását. 
 
A digitális átállás folyamata az állam részéről megfelelő források biztosítását és hatékony 
felhasználását is igényli. Ennek érdekében a Dtv. – a hasonló rendeltetésű osztrák 
Digitalisierungsfonds mintájára – külön források elkülönítéséről rendelkezik. A külön forrásokat a 
DÁKB által kidolgozott és a Kormány által elfogadott stratégiai célkitűzésekkel összhangban kell 
felhasználni.  
 
A Dtv. a simulcast időszak lerövidítése céljából konkrét időpontokat határoz meg az országos 
digitális földfelszíni műsorszolgáltatási jogosultságok pályáztatására. További rendelkezések 
biztosíthatják, hogy a digitális földfelszíni hálózatokon a közönség a közszolgálati műsorok és a 
szabadon hozzáférhető televíziós műsorszolgáltatások lehető legteljesebb köréhez férhessen 
hozzá.  

 

6.7 Új megközelítés alapján új definíciós készlet 
 

A Dtv. a digitális műsorterjesztésre és az ezzel összefüggő más fogalmakra az analóg 
műsorterjesztésnek az Eht.-ben és az Rttv.-ben meghatározott fogalomkészletétől eltérő, a 
digitális műsorszolgáltatás piaci folyamataihoz jobban illeszkedő definíciókat alkalmaz. E körben 
a definíciós készlet alapjának a „digitális műsorterjesztés” kategóriája szolgál, amely – az 
alkalmazott technológiától függetlenül – magában foglal minden olyan műsortovábbítást, amely a 
felhasználók vevőkészülékéhez történik. Ennek megfelelően a digitális műsorszétosztás fogalma 
feleslegessé vált, mivel azt magában foglalja a digitális műsorterjesztés. A 
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technológiasemlegesség elvének megfelelően a javaslat a digitális műsorterjesztés fogalmát az 
internetes műsortovábbításra is kifejezetten kiterjeszti, amennyiben ezt a kábeltelevíziós vagy 
más digitális műsorterjesztés helyettesítő szolgáltatásaként nyújtják a szolgáltatók. Így a 
technológiák leírása helyett a Dtv. a szolgáltatásból indul ki, hiszen a technológiák egyre rövidebb 
időközökön belül, egyre jelentősebben változnak. Ezért ha a technológiát próbálná meg definiálni 
a Dtv., valószínű, hogy a törvény definíciós készlete akár két-három év alatt elavulna. 
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II. Részletes indokolás 
 

Az 1. §-hoz 
 
A törvény hatálya alapvetően a digitális műsorterjesztőkre terjed ki. Mivel azonban a digitális 
műsorterjesztés egy összetett szolgáltatás, sok egyéb piaci szereplő tevékenysége is átnyúlik a digitális 
műsorterjesztés világába. Így a digitális műsorterjesztés kialakításában részt vesznek a 
műsorszolgáltatók, a készülék gyártók, a készülékeket működtető szoftverek és az iparjogvédelmi jogok 
tulajdonosai is. Ezért a törvény hatálya ezen szolgáltatókra is ki kell hogy terjedjen természetesen csak 
a digitális műsorterjesztéssel összefüggő tevékenységük erejéig. A törvény elsősorban jogokat állapít 
meg a felhasználók, a fogyasztók és az előfizetők számára, ezért hatálya ezen személyekre is kiterjed. 
Egyebekben a törvény hatálya az Eht.-hoz, mint háttérjogszabályhoz kötött. 
 

A 2. §-hoz 
 

A törvény céljai és alapelvei között kiemelésre került a kulturális, tudományos és társadalmi értékek 
közvetítésének elősegítése, az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának 
fejlesztése és az új technológiák elterjedésének elősegítése, továbbá a technológiasemlegesség, a 
hatékony frekvenciagazdálkodás. A digitális átállás előnyeinek biztosítása a fogyasztók és a 
vállalkozások számára, továbbá a fogyatékkal élők és az alacsony jövedelmű felhasználók igényeinek 
fokozott figyelembe vétele a digitális átállás során ugyancsak kiemelésre került.  
 

 A 3. §-hoz 
 

Az általános együttműködési kötelezettség alapelvi leszögezése kiemelt jelentőségű. A törvény hatálya 
alá tartozók ugyanis abban az esetben is kötelesek együttműködni, amennyiben nem állnak egymással 
szerződéses kapcsolatban. Így például szerződéses ajánlat esetében, az alkalmazott technológiák 
egyeztetése során, vagy a digitális átállás során. Egy működő piac elengedhetetlen feltétele a 
szolgáltatók és az egyéb szereplők legszélesebb értelemben vett együttműködése. A törvény külön 
kiemeli emellett az interoperabilitás biztosításának kötelezettségét, vagyis azt, hogy olyan eszközöket 
(szoftver és hardvert) alkalmazzanak, amelyek egymással legalább alapszinten kompatibilisek.  

 
A 4. §-hoz 

 
Az általános indokolásban kifejtettek szerint a törvény a digitális műsorterjesztés szabályozását az 
elektronikus hírközlés keretein belül kívánja elhelyezni, ezért az Eht.-t rendeli háttérjogszabályként 
alkalmazni. Így az Eht.-ban található minden olyan fogalom definíciója, amely külön nem került 
meghatározásra. 
 

Az 5. §-hoz 
 
A javaslat – az európai hírközlési szabályozással összhangban – a digitális műsorterjesztési 
szolgáltatás végzéséhez a hatóság részére történő bejelentést követel meg. Az ehhez rendelt eljárási 
rend összhangban van az Eht.-nek az elektronikus hírközlési tevékenység megkezdésének feltételeit 
rögzítő szabályozásával, emellett a műsorszolgáltatók szerzői jogainak védelmére tekintettel 
megkívánja, hogy a továbbított tartalomra vonatkozóan megfelelő jogosultságokkal rendelkezzenek a 
digitális műsorterjesztők. A digitális műsorterjesztés jogszerűségét az NHH piacfelügyeleti eljárás során 
ellenőrzi, ennek keretében az Eht.-ban megállapított szankciókat alkalmazhatja. 
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A 6. §-hoz 
 
A kiegészítő digitális szolgáltatások – mint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások – 
elsősorban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartoznak. A 
javaslat az e jogszabályban megállapított előzetes engedélyezést kizáró elvvel összhangban teremti 
meg annak feltételeit, hogy a kiegészítő szolgáltatások nyújtói a javaslat szerinti hozzáférési 
jogosultságokból fakadó előnyöket a gyakorlatban is élvezhessék. E jogosultságok megszerzését a 
törvény önkéntes nyilvántartásba vételhez köti. Annak érdekében, hogy az NHH a digitális 
műsorterjesztés piacait megfelelő mélységben elemezhesse, a hatóság a nyilvántartásba vett 
kiegészítő digitális szolgáltatók vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő. 
 

A 7. §-hoz 
 
A javaslat a műsorszolgáltatók tekintetében a törvényben foglalt feltételek teljesülése mellett 
hozzáférési jogosultságot ad a digitális műsorterjesztés piacainak megfelelő működése érdekében. Az 
előző szakasznál kifejtettek szerint a szolgáltatók adatszolgáltatása is elengedhetetlen a megfelelő 
piacelemzési eljáráshoz.  
 

A 8-9. §-hoz 
 
A multiplex szolgáltató az analóg műsorszolgáltatási sémákhoz képest új szereplőként jelenik meg a 
digitális műsorterjesztés értékláncában. A javaslat erre tekintettel részletesen meghatározza az e 
hírközlési szolgáltatás megkezdéséhez rendelt feltételeket.  
 
A multiplex szolgáltatás gazdasági jelentősége különösen a földfelszíni műsorszórással megvalósuló 
országos televíziós műsor-, illetve kiegészítő digitális szolgáltatások esetében érzékelhető. Az ezzel 
összefüggő átláthatóság megteremtése érdekében a javaslat előírja az ilyen multiplex szolgáltató 
számára, hogy a műsorszolgáltatótól és a digitális műsorszórótól szervezetében elkülönült gazdasági 
szereplőként működjék. A rádiós multiplexek esetében nem szükséges a szervezeti elkülönítés, míg a 
helyi és regionális televíziók esetében csak az országos műsorszolgáltatónak és a digitális 
műsorszórónak kell elkülönült multiplex szolgáltatót létrehoznia. 
 
Mivel a földfelszíni terjesztésű multiplex esetében a szolgáltatás elválaszthatatlanul kötődik a korlátos 
erőforrások használatához, a javaslat az ilyen multiplex szolgáltatókat az Eht.-ban és a végrehajtására 
megalkotott jogszabályokban meghatározott eljárási rendben, pályázati úton rendeli kiválasztani.  
 

A 10. §-hoz 
 
A média és az elektronikus hírközlésben tapasztalható konvergencia folyamatok elengedhetetlenné 
teszik a digitális műsorterjesztés vonatkozásában a hatóságok együttműködését. Ugyanakkor a modern 
szabályozás egyik alaptétele, hogy a szabályozás hatálya alá tartozó személyt ne terheljék felesleges 
kötelezettségek abból adódóan, hogy több törvény is kötelezettséget állapít meg számára. Ezért 
úgynevezett egykapus rendszert kell bevezetni, ahol a kötelezettnek csak egyszer, egy helyen kell a 
bejelentését megtennie. Az egykapus rendszer kétféleképpen oldható meg: vagy a szabályozó 
hatóságok kerülnek összevonásra, mint az angolszász országokban, illetve a tőkepiacok esetében, 
vagy a szabályozó hatóságok adják át egymásnak az adatokat. A törvény ez utóbbi megoldást 
választotta. 
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A 11. §-hoz 
 
A javasolt rendelkezések a kormányzati frekvenciagazdálkodással és a digitális átállással 
összefüggésben követett szabályozói célkitűzések közti összhang megteremtését szolgálják. 
 
A digitális átállás folyamatának első lépésenként a javaslat – a benne meghatározott körben, a szerzett 
jogok védelmének szempontját messzemenően szem előtt tartva – a továbbiakban a digitális 
technológián alapuló új műsorszórási lehetőségek használatba vételét teszi lehetővé. 
 
A törvény megfelelően felhatalmazza az NHH-t az átállás folyamán szükségessé váló frekvenciacserék 
lebonyolítására.  
 

A 12. §-hoz 
 
A hatályos hírközlési szabályozás alapján a frekvenciák – mint a köztulajdon tárgyait képező, 
korlátozottan rendelkezésre álló javak – használatáért a szolgáltató díjat fizet. A javaslat e díjak 
alkalmazásának olyan rendszerét vázolja, amely alkalmas arra, hogy gazdasági eszközökkel 
ösztönözze a műsorszolgáltatók és műsorszórók digitális migrációját.  
 
E rendszer részeként a szöveg bevezeti a kiegészítő frekvencia díj intézményét, amely a rendszerbe új 
elemként kerülő kiegészítő digitális szolgáltatások céljára történő frekvenciahasználat ellenértéke.  
 

A 13 - 14. §-okhoz 
 
A javaslat a digitális műsorszórás sajátosságaira tekintettel fekteti le azokat a háttérszabályokat, 
amelyek az új technológiai környezetben az Eht.-ban és az Rttv.-ben a frekvenciatervezés és -kijelölés, 
illetve a rádióengedély kiadása körében megállapított rendelkezések megfelelő érvényesüléséhez 
szükségesek. Külön kiemelést igényel, hogy a digitális műsorszóró adó rádióengedélyéről rendelkező 
határozat melléklete tartalmazza az ORTT által meghatározott, a frekvencián továbbítandó műsorok 
műsorszolgáltatási feltételrendszerét, amelyet a digitális műsorszóró is köteles figyelembe venni.  
 

A 15. §-hoz 
 
A digitális műsorszolgáltatás értékláncában a multiplex szolgáltató új szereplőként jelenik meg. A 
javaslat által felvázolt rendszerben a multiplex szolgáltató maga rendelkezik a kiegészítő digitális 
szolgáltatások céljára az általa üzemeltetett multiplexen rendelkezésre álló kapacitásokkal. E megoldás 
célja, hogy a szabályozás – az állami beavatkozás helyett – a gazdaság rendszerében adódó 
természetes előnyökkel ösztönözze az ilyen működést. 
 
A javasolt rendelkezések emellett azt is biztosítják, hogy a hatóság tudomást szerezzen arról, ha a 
jeltömörítési eljárások technikájának fejlődése vagy más hasonló tényező eredményeképpen a szabad 
kapacitások mennyisége eléri azt a szintet, amely az adott multiplexen már további műsorszolgáltatást 
is lehetővé tesz.  
 

A 16. §-hoz 
 

A széles képformátumú digitális műsorterjesztési szolgáltatások esetében az Egyetemes Szolgáltatási 
Irányelv rendelkezéseinek megfelelően szükséges előírni, hogy képesek legyenek továbbítani digitális 
műsorok alapvető szabványának számító széles képformátumot. E § előrevetíti, hogy az analóg és 
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digitális televíziókészülékek forgalomba hozatala kapcsán bizonyos minimális szabványosítási és 
interoperabilitási feltételek végrehajtási jogszabályokban érvényesíthetők. 
 

A 17. §-hoz 
 

A feltételes hozzáférési rendszerek (CAS) a titkosításon alapuló szolgáltatások kulcselemei, amelyek 
lényegében az előfizetők hozzáférése feletti kontroll gyakorlását teszik lehetővé. A gyakorlatban a CAS-
szolgáltató általában az adott digitális platform üzemeltetője. A CA-rendszerekkel összefüggésben a 
Dtv. a Hozzáférési Irányelv rendelkezéseinek megfelelően hozzáférési kötelezettséget állapít meg, 
amely biztosítja rendszerükhöz a műsor- és más médiaszolgáltatók számára tisztességes, ésszerű és 
megkülönböztetéstől mentes feltételek melletti hozzáférést. Emellett a közösségi jogszabályok a 
számviteli szétválasztás előírását is szükségessé teszik, amely biztosítja az átlátható és ellenőrizhető 
működést. A Dtv. a jogszabály által megállapított szabályozás bevezetését javasolja, amely fokozatosan 
alakul át piacelemzésen nyugvó elektronikus hírközlési szabályozássá. Az elektronikus 
műsortájékoztatóval, valamint hasonló tájékoztató (listázó) vagy irányító (navigáló) eszközök kezelői 
felületeinek megjelenésével, összeállításával kapcsolatban további kötelezettségek írhatók elő CA 
rendszerek üzemeltetői számára, amely akár ezekkel a kötelezettségekkel, akár ezektől függetlenül is 
alkalmazhatók.  
 

A 18-19. §-hoz 
 

A digitális televíziós szolgáltatások esetében meghatározó jelentősége van a műsorterjesztő hálózatok, 
illetve az ezekhez csatlakoztatható berendezések interoperabilitásának, együttműködési képességének. 
A piaci verseny legteljesebb kibontakozása akkor biztosítható, ha a szolgáltatók nyílt szabványokat 
alkalmaznak. A szabványosításnak elsősorban az alkalmazási program interfész, az API esetében van 
jelentősége, amely a felhasználói vevőkészülék és a digitális interaktív szolgáltatások, illetve más 
alkalmazások közti csatlakozó felületként definiálható, mint a személyi számítógépek esetében az 
operációs rendszerek (Windows, Linux stb.). Ezzel összefüggésben, a közösségi jognak megfelelően a 
Dtv. a nyílt digitális televíziós szabványok (MHP, MHEG 5, WTVML stb.) alkalmazását támogatja. A 
támogatás lehetséges módjai közül a Dtv. az együttszabályozást (co-regulation) jeleníti meg a 
törvényben. Ez alapján a nyílt API alkalmazásában a piaci szereplőknek kell megállapodnia, amelyet a 
szabályozó jóváhagy. Ez a megállapodás tehát a polgári jog szerint olyan szerződés, amelynek 
érvényességi kelléke a hatósági jóváhagyás. A megállapodásban rendezni kell, hogy hogyan állnak át 
szolgáltatók és egyéb piaci szereplők a nyílt API alkalmazására legkésőbb 2011 végéig. A 
megállapodást az NHH évente felülvizsgálja, hogy megfelel-e a piaci verseny feltételeinek és digitális 
átállás folyamatának. A versenyproblémák megelőzése érdekében a törvény előírja, hogy az API-n 
fennálló szerzői jogi oltalom jogosultja a szerzői jogi szabályok teljes körű érvényesülése mellett köteles 
tisztességes, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett, megfelelő díjazás ellenében a 
műsorszolgáltatók és digitális műsorterjesztők rendelkezésére bocsátani minden olyan információt az 
API csatlakozó felülete vonatkozásában, amelyre a digitális interaktív televíziós szolgáltatások 
nyújtásához az API által támogatott valamennyi szolgáltatásuk teljes működőképességéhez szükségük 
van. E kötelezettség egy viszonylag enyhe beavatkozás az API jogtulajdonosainak érdekeibe a 
hatékony verseny fenntartása érdekében. A közérdek és a jogtulajdonosok érdekei közötti egyensúlyt – 
megegyezés hiányában – az NHH-nak, vagy a bíróságnak kell meghatároznia. 

 
A 20-22. §-okhoz 

 
Az elektronikus műsortájékoztató olyan kiemelkedő jelentőségű kiegészítő digitális szolgáltatás, 
amelynek rendeltetése, hogy a felhasználót képessé tegye a digitális televíziós tartalomkínálatban való 
eligazodásra. E tekintetben a fogyasztók információhoz való jogával összefüggésben az EPG-
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szolgáltatás tisztességes, ésszerű feltételek melletti, hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
működtetése garanciális jelentőségű.  
 
A javaslat erre tekintettel megteremti annak szabályozási feltételeit, hogy – az ezt lehetővé tévő piaci 
körülmények mellett – a fogyasztók számára elérhetővé váljon legalább egy, a tartalomszolgáltatóktól 
független EPG-szolgáltatás.  
 
A tervezet ezzel egyidejűleg – társadalmi jelentőségükre tekintettel – a közszolgálati műsorszolgáltatók 
megjelenése számára is kedvező feltételeket biztosít. 
 
A műsorszolgáltatók kizárása az EPG-szolgáltatás nyújtásának lehetőségéből ellentétes lenne a 
vállalkozás szabadsága és a véleményszabadság alapvető jogával. Erre figyelemmel a javaslat külön 
rendelkezéssel teszi lehetővé e piaci szereplők számára, hogy műsorukról a nézőknek ilyen módon 
nyújtsanak tájékoztatást. Ehhez kapcsolódó garanciális szabályként azonban a tervezet azt is előírja, 
hogy a műsorszolgáltatóktól nem függetlenül nyújtott EPG-szolgáltatás kezelő felületein a néző 
számára világosan és jól érzékelhető módon utalni kell arra, hogy az adott EPG nem független, és hogy 
mely műsorszolgáltató érdekeltségi köréhez tartozik.  
 
Az EPG kezelő felületeinek megjelenítése és összeállítása jelentős részben a gyorsan változó technikai 
lehetőségek függvénye. Az erre vonatkozó részletes szabályozás éppen ezért nem adható meg pusztán 
a javaslat keretei közt.     
 

A 23. §-hoz 
 
Az elektronikus hírközlés és az Eht. egyik alapgondolata, hogy a gyorsan változó piaci folyamatokat 
nem lehet előre jogszabályokban szabályozni. A rugalmas szabályozás alapja a piacelemzésen alapuló 
kötelezettségkiszabás. A 17. és 20-22. §-okban meghatározott kötelezettségeket a törvény azért 
állapítja meg, hogy a kialakuló digitális műsorterjesztési piacon a szűk keresztmetszetek negatív 
hatásait csökkentse. A piaci erőtől független, törvény által előírt kötelezettségek egy bizonyos átmeneti 
idő elteltével felülvizsgálatra szorulnak. Az átmeneti időt követően az NHH olyan helyzetben lesz, hogy 
piacelemzésével meg tudja határozni a szűk keresztmetszeteket és az ezeket ellenőrző jelentős piaci 
erővel rendelkező szolgáltatókat. A felülvizsgálatot az NHH a Dtv. végrehajtására kiadandó 
kormányrendeletben meghatározott időpontban az Eht. 52-57. §-a szerinti eljárásban vizsgálja felül. A 
felülvizsgálathoz elegendő információ kell, hogy rendelkezésre álljon. A Hozzáférési Irányelv a CA-
rendszerekhez való hozzáférés felülvizsgálatával összefüggésben külön feltételeket is megállapít, 
amelyeket a törvény átvesz. Emellett, mivel a piaci folyamatok alapján ezen kötelezettségek az EPG-vel 
és API-val is összefüggnek, ezek felülvizsgálatára is ugyanezek a feltételek vizsgálatát rendeli. Ezért a 
törvény a jelentős piaci erővel nem rendelkező szolgáltatók tekintetében is csak annyiban engedi 
megszüntetni a törvényi kötelezettségeket, amennyiben ezek nem okoznak piaci zavart.  
 

A 24. §-hoz 
 
A javaslat e ponton a digitális átállás során érvényesítendő hírközléspolitikai célkitűzéseket rögzíti.  
 
Az átállás során érvényesülő feltétlen prioritás a digitális és analóg szolgáltatások párhuzamos 
sugárzásával jellemezhető időszak, a „simulcast” lerövidítése. Ugyanazon szolgáltatások párhuzamos 
infrastruktúrákon történő sugárzása ugyanis elkerülhetetlenül jelentős terhet ró a nemzetgazdaságra, 
amelynek minimalizálása feltétlen szabályozói szempont. A tervezet a „simulcast” időszak lerövidítését 
a szociális, vagy más okokból hátrányos helyzetű hazai népességre külön tekintettel rendeli 
végrehajtani. 
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A 25. §-hoz 
 
A hazai digitális átállás sikerének elengedhetetlen feltétele az állami intézmények egységes, a piaci 
szereplők számára kiszámítható módon bekövetkező fellépése. Az ehhez kapcsolódó döntéshozatal 
fórumaként a tervezet javaslatot tesz a Digitális Átállást Koordináló Bizottság felállítására és 
működtetésére.   
 
A Bizottság elnökségének összetételét a javaslat úgy határozza meg, hogy az megfelelően biztosítsa a 
szabályozói oldal hatékony és egységes cselekvését. A Bizottság egyik legfontosabb vívmánya, hogy a 
szakértői csoportokon keresztül a piaci szereplők és a fogyasztók képviselői fontos szerepet kapnak a 
döntések meghozatalában. 
 

A 26-28. §-okhoz 
 

A javaslat meghatározza a digitális átállással összefüggő intézkedések ütemtervét. Ennek során 
határidőket is megállapítva rendelkezik a digitalizációval összefüggő frekvenciatervezési kérdésekről, és 
a rendelkezésre álló hírközlési kapacitások felhasználásáról. 
 
Az analóg szolgáltatások leállítására meghatározott időpontot a javaslat az Európai Közösségek a 
digitalizációval összefüggő stratégiai dokumentumaival összhangban határozza meg, de figyelemmel 
van az ennél esetlegesen hosszabb analóg műsorszórást lehetővé tevő műsorszolgáltatási 
szerződésekre. A javaslat emellett garanciális szabályként rögzíti, hogy az adott vételkörzetben az 
analóg szolgáltatások leállítására csak akkor kerülhet sor, ha a lakosság túlnyomó része már 
rendelkezik a digitális műsorok vételéhez szükséges vevőkészülékekkel. 
 
Figyelemmel arra, hogy a digitális átállás az állami oldal részéről rugalmas és a részletekre is kiterjedő 
fellépést igényel, a javaslat a Digitális Átállás Stratégia és az ezzel összefüggő további jogalkotás 
szükségességére is utal.  
 

A 29. §-hoz 
 
A javaslat meghatározza a digitális átállás forrásait, amelyet nagyrészt kizárólag a digitalizációval 
összefüggésben felhasználható forrásként jelöl meg.  
 

A 30. §-hoz 
 
A Digitális Átállást Koordináló Bizottság keretei közt kialakított Digitális Átállás Stratégia végrehajtása 
mindenekelőtt az NHH és az ORTT hatékony együttműködését igényli.  
 
Figyelemmel arra, hogy az NHH és a GVH együttműködésére kialakított, külön közigazgatási 
megállapodáson alapuló modell a gyakorlatban bevált, a javaslat az ORTT és az NHH viszonyát 
alapvetően ennek a mintának a megfelelő adaptálásával kívánja rendezni.  

 
A 31. §-hoz 

 
A törvény megfelelő felkészülési időt hagyva 2006. május 1-jén lép hatályba. A digitális átállást 
követően a törvény ezzel kapcsolatos részei hatályukat vesztik, és csak a digitális műsorterjesztés 
piacainak szabályozásához és a hatékony frekvenciagazdálkodáshoz szükséges rendelkezések 
maradnak hatályban.  
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A javaslat hatályon kívül helyezni rendeli az Rttv. 115. §-ának (4) bekezdését, amely kimondja, hogy a 
műsorelosztó vállalkozás vételkörzete nem haladhatja meg a körzeti műsorszolgáltatás e törvényben 
megszabott legmagasabb mértékének kétharmadát. Ez a rendelkezés ellentétes az elektronikus 
hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló 2002. 
szeptember 16-i 2002/77/EK irányelvvel (a továbbiakban: Verseny Irányelv), másrészt az elektronikus 
hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. 
szeptember 16-i 2002/20/EK irányelvvel (a továbbiakban: Engedélyezési Irányelv), így szükséges 
annak hatályon kívül helyezése.  
 
A vételkörzet korlátozása egy ellentmondást foglal magában. Az 1980-as, 90-es években az Amerikai 
Egyesült Államokban vezették be először, mivel félő volt, hogy egyes tőkeerős vállalkozások 
kábelhálózati felvásárlásai a piac túlzott koncentrációját eredményezik és meggátolják az előfizetőket 
abban, hogy milyen csatornákat foghassanak. Mára azonban az amerikai Legfelsőbb Bíróság már nem 
találta megalapozottnak és megszüntette e korlátozást, mivel a kábeltelevíziós vállalkozások létérdeke, 
hogy minél több csatornát továbbítsanak, hiszen ellenkező esetben a fogyasztók nem fizetnek elő 
szolgáltatásaikra. A kábeltelevíziós vállalkozások vételkörzetének kiterjesztése így éppen a 
médiapluralizmust szolgálja. Ennek megfelelően az elektronikus hírközlés Új Szabályozási 
Keretrendszere kifejezetten rendelkezik arról a Verseny Irányelv 2. cikk (3) bekezdése értelmében, hogy 
„a tagállamok gondoskodnak arról, hogy – a 2002/19/EK, a 2002/21/EK és a 2002/22/EK irányelv 
rendelkezéseinek sérelme nélkül –  az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói által létesített 
elektronikus hírközlési hálózatokon keresztül, illetve a harmadik személy által rendelkezésre bocsátott 
infrastruktúrán keresztül, illetve hálózatok, egyéb eszközök vagy telephelyek közös használata útján 
történő nyújtására vonatkozóan semmilyen korlátozás bevezetésére, illetve fenntartására ne kerüljön 
sor”.  
 
Továbbá a Verseny Irányelv (8) preambulumbekezdése szerint „a tagállamok nem korlátozhatják az 
üzemeltetők kábelhálózat létrehozására, bővítésére és/vagy rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
jogát azzal az indokkal, hogy az adott hálózatot rádió- vagy televízióműsorok terjesztésére lehetne 
használni”.  

 
A Kormány 2004. áprilisában nyújtotta be az Országgyűlésnek az Rttv.-t módosító 2002. évi XX. törvény 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/9844. számú törvényjavaslatát (a továbbiakban: javaslat). 
A javaslat 2. § (2) bekezdése értelmében a módosított törvény hatálybalépése napján (vagyis az 
Európai Unióról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján) az Rttv. 115. §-
ának (4) bekezdése hatályát vesztette volna. A javaslat lényege a közösségi joggal ellentétes hazai 
rendelkezés hatályon kívül helyezése lett volna. Tekintettel azonban arra, hogy a javaslat 
elfogadásához szükséges kétharmados országgyűlési többséget nem sikerült elérni, a javaslat 
elfogadására nem került sor. A javaslathoz kapcsolódó T/10658. számú képviselői önálló indítványban 
az előterjesztők felhívták a figyelmet arra, hogy mind az Rttv. 115. §-ának (4) bekezdése, mind pedig az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 184. §-ának (3) bekezdése 
(amely az Rttv.-vel azonos szabályt tartalmaz) ellentétes a Verseny Irányelvvel, amelyre hivatkozással 
az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat Magyarország ellen.  
 
Az Európai Bizottság 2005. október 19-én kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, 
tekintettel arra, hogy az Rttv. 115. §-ának (4) bekezdését a közösségi szabályokkal ellentétesnek 
minősíti.  
 
A Bizottság véleménye szerint az említett szabály két okból is a Verseny Irányelv 2. cikk (3) 
bekezdésébe ütközik: 
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1. a műsorelosztó, mint elektronikus hírközlési szolgáltató vételkörzetének korlátozásával 
valójában korlátozza az elektronikus hírközlési hálózatok létesítését és nyújtását, hiszen az 
nem valószínű, hogy egy vállalkozás olyan elektronikus hálózatot épít ki, amelyen nem lesz 
jogosult műsorelosztó elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtani; 

2. még abban az esetben is, ha elfogadjuk azt, hogy az említett szabály nem korlátozza az 
elektronikus hírközlési hálózat építését, mindenképpen korlátozza az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtását, hiszen az Rttv.-ben meghatározott és korlátozott műsorelosztási 
tevékenység az irányelv szerint elektronikus hírközlési szolgáltatásnak minősül.  

 
A hatályon kívül helyezés másik indoka, hogy az Engedélyezési Irányelv (3) preambulumbekezdése 
kimondja, hogy az elektronikus hírközlő hálózat létesítésének, működtetésének, illetőleg a szolgáltatás 
nyújtásának szabadsága csak közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból korlátozható. Az 
engedélyezési irányelv (20) preambulumbekezdése pedig azt rögzíti, hogy a tartalommal kapcsolatos 
szolgáltatások vonatkozásában más elvekre alapozva is lehet korlátozást bevezetni a tartalom 
szolgáltatója vagy forgalmazója felé, de a korlátozás ebben az esetben is csak a tartalomszolgáltatás 
vonatkozásában állhat fenn. A szolgáltatás nyújtását a fentiek értelmében egyértelműen korlátozza a 
terület maximalizálása, ami azonban kizárólag közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi okból lenne 
fenntartható (mivel itt nem tartalomszolgáltatásról van szó). A korlátozásnak azonban nyilvánvalóan 
nem ez a célja, tehát a korlátozás valóban sérti az irányelv rendelkezését.  
 
Az előterjesztés megalkotása közben az Országgyűlés szavazott a fent részletezett javaslatról, azonban 
az annak elfogadásához szükséges 2/3-os többség nem volt meg. Véleményünk szerint a módosításra 
feltétlenül szükség van, annak érdekében, hogy Magyarország ellen ne induljon kötelezettségszegési 
eljárás.  

 
A 32. §-hoz 

 
A törvény rendezi a digitális műsorelosztók nyilvántartásba vételének átmenetét. 
 

A 33-38. §-okhoz 
 

 
A törvény az új szabályozásnak megfelelően módosítja az Eht. rendelkezéseit.  
 
A törvény az Rttv. és a törvény összhangjának megvalósítása érdekében az Rttv. 
frekvenciagazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseit módosítja. E rendelkezéseket azonban az Rttv. 
elfogadásakor, 1995. december 21-én48 a jelenlévő országgyűlési egyszerű többségével fogadta el az 
Országgyűlés, kivéve az Rttv. 131. §-ának (3) bekezdését érintő módosítást. 
 

A 39. §-hoz 
 
A törvény a végrehajtásához szükséges szabályok nagy részét a kormányrendeleti szinten helyezi el, 
míg egyes kérdésekben miniszteri rendelet megalkotását írja elő.  
 

A 40. §-hoz 
 
A törvény felsorolja az elektronikus hírközlés új szabályozási keretrendszerének alapját képező európai 
közösségi irányelveket, amelyek egyben a törvény szabályainak alapját is képezik. 
 
                                                 
48 http://www.mkogy.hu/naplo/142/1420159.htm 
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A 41. §-hoz 
 

A törvény teljesen új szemlélet alapján új fogalmakat határoz meg, amelyek rugalmasabban kezelik a 
gyors technológiai változásokat. Minden olyan fogalom, amely külön nem került meghatározásra, az 
Eht.-ban található. 
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