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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2019. március 6. napján az 

elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 40/A. § (2) bekezdése 

alapján hirdetőtábláján kifüggesztette és internetes honlapján közzétette a pályázati dokumentáció 

tervezetét (a továbbiakban: Dokumentáció tervezet) az országos földfelszíni digitális televíziós 

műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában. 

A Hatóság a Dokumentáció tervezetéről 2019. március 20. napján az Eht. 40/A. § (4) bekezdése 

alapján konzultációt (a továbbiakban: Konzultáció) tartott. 

Az Eht. 40/A. § (6) bekezdése alapján „A konzultáción szóban feltett, illetve a konzultációra 

érkezett írásbeli kérdéseket a Hatóság a konzultáció időpontjától számított tíz napon belül írásban 

megválaszolja és - a 33. §-ban foglalt törvény által védett titok kivételével - internetes honlapján 

közzéteszi.”. 

A Konzultációra írásbeli kérdés nem érkezett. 

Jelen dokumentum tartalmazza a Konzultáción elhangzott, szóban feltett kérdéseket és a Hatóság 

által ezekre a kérdésekre adott válaszokat. 

Az Eht. 40/A. § (7) bekezdése értelmében a Hatóság által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, az 

adott eljárás kiírási dokumentációjával szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem 

rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében. 

A Hatóság a kérdéseket a kérdés feltevőjének megnevezése nélkül tünteti fel. 

1. kérdés 

„Mondjuk egy kedvezőtlen forgatókönyv esetén lehetséges-e az, hogy esetleg nem tudják elérni a 

közszolgálati csatornát a fejállomásokról a szolgáltatók. Ugyanez a probléma a rádiócsatornákkal, 

hiszen ott is azért 3 továbbítása kötelező.” 

Az 1. kérdésre adott válasz 

Több lehetőség is van a közszolgálati műsorok vételére, nincs arra vonatkozó jogszabályi előírás, 

hogy a műsorelosztó szolgáltató kizárólag a földfelszíni hálózatról veheti a közszolgálati műsorokat. 
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2. kérdés 

„A pályázati nyertes hány évre kapja meg a jogosultságot, meddig szól ez az újabb pályázat?” 

Az 2. kérdésre adott válasz 

Az üzemeltetési jogosultság időtartama a Dokumentáció tervezet 2.3. pontjában foglaltak szerint 12 

év, amely a Dokumentáció tervezet 2.1. pontjában meghatározott lejárattal összhangban 2020. 

szeptember 6. napjától számítandó. 

A Hatóság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a Dokumentáció tervezetével kapcsolatban írásban 

érkezett észrevételeket feldolgozta. Az Eht. 40/A. § (3) bekezdése szerint a beérkezett észrevételek a 

Hatóságot nem kötik, a Hatóság számára tájékoztató jelleggel bírnak és az észrevételek 

figyelembevételét vagy figyelmen kívül hagyását a Hatóság nem köteles indokolni. 


