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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Budapest – 2011. június 27. 
 

Frekvenciacsere hat analóg földfelszíni televíziós átjátszóadónál 
 
 
Az Antenna Hungária Zrt. a Nemzeti Média- és Hírköz lési Hatóság jóváhagyása 
alapján a digitális átállás és a további fejlesztés ek sikeres megvalósítása 
érdekében a nyár folyamán frekvenciacseréket hajt v égre összesen tizenöt 
analóg földfelszíni televíziós átjátszóadó esetében . A frekvenciacsere els ı 
üteme két telephely kapcsán az m1, négy esetben ped ig a TV2 programjának 
analóg földfelszíni vételét érinti. A MinDig TV és MinDig TV Extra digitális 
földfelszíni televíziós szolgáltatások továbbra is változatlan frekvenciákon 
érhetık el. 
 
Az Antenna Hungária Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jóváhagyása 
alapján a digitális átállás és a további fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében, 
több lépcsıben frekvenciacseréket hajt végre az elkövetkezendı két hónapban 
összesen tizenöt analóg földfelszíni televíziós átjátszóadót illetıen.  
 
A frekvenciacsere elsı üteme két telephely kapcsán az m1, négy esetben pedig a TV2 
programjának analóg földfelszíni (tetı-, illetve szobaantennás) vételét érinti, zömében 
az észak-keleti országrészben. Az érintett településeken a frekvenciacserét követıen 
a televíziókészülékeket be kell hangolni az új csatornára az m1, illetve a TV2 
programok analóg vételéhez.  
 
Komárom, Somoskıújfalu és Harsány vételkörzetében további alternatívát kínálnak a 
MinDig TV és MinDig TV Extra digitális földfelszíni televíziós szolgáltatások, a 
kínálatban elérhetı 7 ingyenes televízió- és 4 rádiócsatorna vételéhez a megfelelı 
antennán kívül egy DVB-T MPEG-4 dekóder vagy egy DVB-T MPEG-4 tunerrel 
felszerelt integrált televízió szükséges. 
 
Az AH tervei szerint az átjátszóadók áthangolására a megjelölt napokon 10.00 és 
15.00 óra között kerül sor, mely minimális sugárzás-kieséssel (maximum 1 óra) jár. 
 
 
A frekvenciacserék elsı üteme az alábbi hat analóg átjátszó telephelyet érinti: 
 

Frekvenciacsere 
időpontja 

Érintett 
program 

Átjátszó 
telephely Megye Régi csatorna Új csatorna 

2011.06.28 TV2 Harsány Borsod-Abaúj-Zemplén 39 (615,25 MHz) 40 (623,25 MHz) 

2011.06.30 TV2 Hollóháza Borsod-Abaúj-Zemplén 31 (551,25 MHz) 46 (671,25 MHz) 

2011.07.05 TV2 Répáshuta Borsod-Abaúj-Zemplén 39 (615,25 MHz) 34 (575,25 MHz) 

2011.07.07 TV2 Bánhorváti Borsod-Abaúj-Zemplén 39 (615,25 MHz) 58 (767,25 MHz) 

2011.07.12 m1 Somoskőújfalu Nógrád 39 (615,25 MHz) 51 (711,25 MHz) 

2011.07.14 m1 Komárom Komárom-Esztergom 25 (503,25 MHz) 37 (599,25 MHz) 
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A második ütemben további kilenc átjátszóadó telephely esetében kerül sor 
csatornacserékre 2011. augusztus 31-éig, ezekrıl részletes tájékoztatást adunk, amint 
az új frekvenciák, valamint az adóberendezések átalakításának pontos idıpontjai 
ismertté válnak. 
 
A MinDig TV és MinDig TV Extra digitális földfelszíni televíziós szolgáltatások továbbra 
is változatlan frekvenciákon érhetık el.  
 
A frekvenciacsere okozta kellemetlenségért minden érintett televíziónézı szíves 
elnézését kérjük, és megértésüket köszönjük. 
 
 
                           Antenna Hungária Zrt.        
                      
További információ:  

Antenna Hungária Zrt. 
Tóth András, kommunikációs vezetı 
Tel: +36 1 464-2110 
E-mail: totha@ahrt.hu 
 

 
Az Antenna Hungáriáról ( www.ahrt.hu ) 
A MinDig TV-r ıl (www.mindigtv.hu ) 
A MinDig TV Extráról  (www.mindigtvextra.hu ) 
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PRESS RELEASE  
Budapest, Hungary – June 27, 2011 
 
 
Frequency change at six analogue terrestrial televi sion relay stations  
 
 
Based on the approval of the National Media and Inf ocommunications Authority, 
Antenna Hungária this Summer carries out frequency changes concerning 
fifteen analogue terrestrial television relay stati ons in favor of a successful 
execution of the digital switchover and further dev elopments. The first phase of 
the frequency changes affects the analogue terrestr ial reception of m1 
programme in case of two sites, and TV2 programme i n four cases. MinDig TV 
and MinDig TV Extra digital terrestrial television services will be available on 
unchanged frequencies. 
 
Based on the approval of the National Media and Infocommunications Authority, 
Antenna Hungária in the course of two months carries out frequency changes in 
several steps concerning fifteen analogue terrestrial television relay stations in favor of 
a successful execution of the digital switchover and further developments. 
 
The first phase of the frequency changes affects the analogue terrestrial reception (by 
a rooftop or indoor aerial) of m1 programme in case of two sites, and TV2 programme 
in four cases, mostly in the North-East of Hungary. After the frequency change, so as 
to receive m1 and TV2 analogue programs, the television sets should be tuned to the 
new frequencies at the concerned settlements.  
 
In case of Komárom, Somoskıújfalu and Harsány reception areas, MinDig TV digital 
terrestrial television service serves as a further alternative offering 7 free-to-air digital 
television and 4 radio channels. So as to receive the free digital service – beyond the 
corresponding antenna – a DVB-T MPEG-4 set-top-box or an integrated TV-set 
equipped with a DVB-T MPEG-4 tuner are needed. 
 
AH plans to retune the relay transmitters on the below mentioned day between 10 AM 
and 3 PM, which results a short, maximum one hour transmission outage. 
 
The first phase of the frequency changes concerns the following six relay stations:  
 

Date of the 
frequency change 

Affected 
program Relay site County Old channel New channel 

2011.06.28 TV2 Harsány Borsod-Abaúj-Zemplén 39 (615,25 MHz) 40 (623,25 MHz) 

2011.06.30 TV2 Hollóháza Borsod-Abaúj-Zemplén 31 (551,25 MHz) 46 (671,25 MHz) 

2011.07.05 TV2 Répáshuta Borsod-Abaúj-Zemplén 39 (615,25 MHz) 34 (575,25 MHz) 

2011.07.07 TV2 Bánhorváti Borsod-Abaúj-Zemplén 39 (615,25 MHz) 58 (767,25 MHz) 

2011.07.12 m1 Somoskőújfalu Nógrád 39 (615,25 MHz) 51 (711,25 MHz) 

2011.07.14 m1 Komárom Komárom-Esztergom 25 (503,25 MHz) 37 (599,25 MHz) 
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In the second phase further nine relay sites are concerned, the frequency changes will 
take place until August 31, 2011. AH will inform the public about these changes after 
the new frequencies and the exact dates of the transmitter modifications will be known. 
 
MinDig TV and MinDig TV Extra digital terrestrial television services will be available 
on unchanged frequencies. 
 
AH apoligizes for the inconveniences caused by the frequency changes and thanks 
the understanding of the affected viewers. 
 

 
Antenna Hungária  

 
Further information:  
 
 

Antenna Hungária 
András Tóth, Head of Communication 
Tel: +36 1 464-2110 
E-mail: totha@ahrt.hu 

 
About Antenna Hungária ( www.ahrt.hu ) 
About MinDig TV ( www.mindigtv.hu ) 
About MinDig TV Extra  (www.mindigtvextra.hu ) 
 

 


