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Az előadás témái

 A Duna Televízió műholdváltása

 A Duna II Autonómia névváltása és Duna HD-SD váltás

 A DVB-T hálózatot érintő kérdések

 A közszolgálati műholdas multiplex

 A műsorok továbbítása

 Formátum átjelzés: AFD, WSS, AR

 Jövő



A Duna Televízió műholdváltása

 Szeptember végétől feliratcsík jelezte a Duna csatornák Thor műholdról 
sugárzott jelében a műholdváltást

 2011. október 24-től már csak az Eurobird 9A (EB9A) műholdról érhető el 
üzemszerűen a Duna TV, a Duna 2, illetve a Kossuth és Petőfi rádió (a 
földfelszíni terjesztés mellett)

 A Thor műholdon november 18-tól lekapcsolásra került a Duna 2 és a Duna 2 
HD, a Duna jelenleg még elérhető (feliratcsíkkal), legkésőbb december 31-ig 
(de előbb is leállhat). Sajnos a UPC Direct, mint külföldi műsorterjesztő erre 
nem volt figyelemmel és emiatt a Duna 2 nem érhető el az előfizetőik 
számára. Dolgozunk a megoldáson.

 Az Eurobird 9A és a DVB-T ‘A’ MUX az MTVA hivatalos műsorterjesztési 
platformjai

 EB9A vételi adatai jelenleg: 9 fok kelet, 11957,64 MHz, V polár, 27500, ¾, 
QPSK, MPEG-2 SD és MPEG-4 HD



A Duna II Autonómia névváltása
és Duna HD-SD váltás

 Október elejétől a Duna II Autonómia helyén Duna 2 
néven új tematikájú közszolgálati műsor kerül 
terjesztésre (jogilag a Duna II Autonómia csatorna más 
néven, így továbbra is kötelezően továbbítandó)

 A Duna HD ezentúl SD minőségben lesz elérhető 
(műholdon és DVB-T rendszeren is), a Duna 2 viszont HD 
módra vált mindkét platformon

 Az analóg kábeltévé hálózatokon a csere megzavarhatja 
a nézőket, ha nem találják a csatornát a szokott helyen 
(lásd később)



A DVB-T hálózatot érintő 
kérdések

 Szeptember 30-án 9:30-12:00 óra között nem üzemelt a MinDigTV szolgáltatás 
(rendszer átkonfigurálás miatt)

 Közös - az ‘A’ jelű - multiplexre költözött az összes közszolgálati csatorna (m1 HD, 
m2 HD, Duna, Duna 2 HD, MR1, MR2, MR3). A Magyar Rádió műsorai is 
üzemszerűek.

 Budapest, Vasvár, Békéscsaba, Karancs-Salgótarján vételkörzetekben 
frekvenciacsere (UHF 38-ra az ‚A’ multiplex esetén).                                    
Budapest Széchenyi-hegy 100 kW ERP végleges teljesítmény.

 GI érték 1/4-re változik az eddig 1/8-ról, ezáltal javul a vétel lehetősége, 
stabilitása. (SFN adók interferencia csökkentése.)

 22,39 Mbps adatsebesség a multiplexben 

 Továbbra sem ismert a lekapcsolás tervezett időpontja, de az MTVA felkészült rá, 
a DVB-T adóhálózat országos lefedettségű és kiegészíti a műholdas lefedettség



A DVB-T hálózatot érintő 
kérdések

 Kódolatlan a teljes ‚A’ multiplex

 Decemberben 16 újabb átjátszóadó indul az ellátatlan területek 
lefedésére, továbbá december 1-től Fehérgyarmat, Aggtelek és Miskolc 
gerincadók is üzembe állnak. Nagy Hideg-hegyre került egy közepes 
teljesítményű adó.

 Lakossági lefedettség: 98%, ami jobb, mint az m1 analógé.

 Részletes, egy hetes EPG. Két teletext (MTV, Duna TV) a négy műsorhoz 
(időszinkronban), decembertől csak egy központi teletext

 Dolby Digital (AC3) hangsáv a HD csatornák mellett. MPEG-1 Layer II 
sztereó hangsáv mind a négy tévécsatorna mellett. A rádióadások HE-
AAC rendszerűek.

 Képraszter: HD esetén 1440x1080, SD-nél 720x576

 Statisztikus multiplexelés (19 Mbps a videó)









Közszolgálati műholdas multiplex
Eurobird 9A

11957,64 MHz, V polár, 27500 Ms/s, FEC 3/4, QPSK, MPEG-2 SD és MPEG-4 HD

Szeptember 30-án (a DVB-T változásokkal egyidejűleg):

Megszűnt a látható WSS. Az MPEG AR flag (képarány jelzőbit) végzi az átjelzést.

Duna HD helyett Duna 2 HD (azonos PID értéken). Duna II helyett Duna 2, azonos 
PID-en.

Az m1 esetén Conax rendszerű titkosítás. A Conax kártyát a műsorterjesztők 
fejállomási célra díjmentesen igényelhetik, de Conax CAM modult nem biztosítunk 
hozzá (200+ fejállomás már használja)

Rövidesen elérhető lesz antennaszerelő szakboltokon keresztül az m1 Conax kártya 
egyszeri díj ellenében

FTA: m2, m2 HD, Duna, Duna 2 HD, Kossuth, Petőfi, Bartók, Nemzetiség, Parlament, 
Katolikus rádió

Statisztikus multiplexelés (külön az SD, külön a HD adások)



A közszolgálati műsorok 
kábeltévés, műholdas továbbítása
 Kértük, hogy a négy közszolgálati tévécsatorna egymás melletti frekvenciát 

kapjon az analóg kábeltévé hálózatokon, azért hogy a nézők könnyen 
megtalálhassák. Sok a panasz, nem találják a Duna 2 csatornát, mostantól ez a 
Dunát is érintheti (használt jelforrás függvényében).

 HD jel esetén egy sztereó és egy Dolby Digital hangcsatornát sugárzunk (eredeti 
hang, magyar szinkron, 5.1 térhangzás stb célra). SD esetén jelenleg csak egy 
sztereó jel kerül sugárzásra. Kértük mindkét fajta sávot továbbítani a digitális 
hálózatokon.

 A teletext továbbítása kötelező (hallássérültek törvényi feliratozása)

 A széles formátum (16:9) megfelelő továbbítása szükséges, a 4:3-ra alakítást az 
MTVA nem engedélyezi (korhatárkarika, logó, feliratok levágódnak)

 A minőség (felbontás, kép, hang, tömörítés) legyen legalább olyan, mint az adott 
platformon a műsorterjesztő által továbbított legjobb minőségű másik csatorna, 
vagy az általunk előállított.

 



Formátum átjelzés: AFD, WSS, AR

 Analóg földfelszíni sugárzás esetén nincs képarány átjelzés, így a 
képtartalom 4:3 és 4:3 letterbox műsorszám függvényében.

 Műholdon SD esetén az MPEG képarány átjelzést (AR flag) alkalmazzuk.

 DVB-T rendszeren HD esetén AFD átjelzés van. SD esetén MPEG AR flag.

 Analóg kábeltévé esetén a letterbox-ra alakított jel továbbítását kértük. 
A 16:9-es tévék többsége a megfelelő fejállomás által generált 
(“letterbox”) WSS alapján kinagyíja a képet, a képcsöves tévéken alul-
felül fekete csík lesz látható.

 Digitális SD hálózatokon full raszter 16:9 anamorf és 4:3 vegyes 
továbbítás a megoldás, az MPEG-2 fejlécben flag-gel jelezve a 
vevődekódernek a képarányt. A vevődekóder az analóg kimenetén 
anamorf vagy letterbox formátumra konvertálja a képet és WSS jelet 
(vagy Euroscart-on kapcsolójelet) is előállít a TV részére.



Elterjedtségi adatok (DVB-T)

 Az Antenna Hungária adatai alapján:
 Kb. 900.000 MPEG-4 HD vételre képes tévékszülék
 Kb. 300.000 MinDigTV (FTA) felhasználó (többsége set top 

box-ot használ, illetve benne vannak a számítógépes 
USB/PCI tunerek is)

 A 300.000-ből kb. 60.000+ a tényleges HD felhasználó (azaz 
MinDigTV beépített MPEG-4 HD tuneres tévékészülékkel) és 
ezen felül vannak a számítógéppel HD-ben tévézők

 42.000 előfizetéses Mindig TV Extra előfizető

 Óriási potenciál a 900.000 készülék az ingyenes HD 
műsorszórás szempontjából, de valódi HD tartalom 
szükséges a fejlődéshez!



Jövő

 Cél, hogy mind a négy csatorna legyen elérhető műholdról HD 
és SD minőségben is, rádiók esetén Layer II és AAC is legyen

 HD esetén műholdon nagy sávszélesség (akár 10 Mbps) és 
teljes raszteres felbontás

 SD esetén a jelenlegi – kompromisszumos – minőség marad 
fenn az alábbi ideig:

 A DVB-S MPEG-2 SD (és rádió esetén a Layer II) formátumnak 
három év kifutást biztosítunk, utána már csak MPEG-4 HD 
formátumban lesznek elérhetőek az adások (DVB-S2)

 Az analóg lekapcsoláskor már az MPEG-4 HD műholdvevő 
vásárlását fogjuk javasolni a lakosságnak 



Köszönöm a figyelmet!

Hivatalos műsorterjesztési adatok:

www.mtva.hu/vetel
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A Duna Televízió műholdváltása

 Szeptember végétől feliratcsík jelezte a Duna csatornák Thor műholdról 
sugárzott jelében a műholdváltást

 2011. október 24-től már csak az Eurobird 9A (EB9A) műholdról érhető el 
üzemszerűen a Duna TV, a Duna 2, illetve a Kossuth és Petőfi rádió (a 
földfelszíni terjesztés mellett)

 A Thor műholdon november 18-tól lekapcsolásra került a Duna 2 és a Duna 2 
HD, a Duna jelenleg még elérhető (feliratcsíkkal), legkésőbb december 31-ig 
(de előbb is leállhat). Sajnos a UPC Direct, mint külföldi műsorterjesztő erre 
nem volt figyelemmel és emiatt a Duna 2 nem érhető el az előfizetőik 
számára. Dolgozunk a megoldáson.

 Az Eurobird 9A és a DVB-T ‘A’ MUX az MTVA hivatalos műsorterjesztési 
platformjai

 EB9A vételi adatai jelenleg: 9 fok kelet, 11957,64 MHz, V polár, 27500, ¾, 
QPSK, MPEG-2 SD és MPEG-4 HD



 

4A Duna II Autonómia névváltása
és Duna HD-SD váltás

 Október elejétől a Duna II Autonómia helyén Duna 2 
néven új tematikájú közszolgálati műsor kerül 
terjesztésre (jogilag a Duna II Autonómia csatorna más 
néven, így továbbra is kötelezően továbbítandó)

 A Duna HD ezentúl SD minőségben lesz elérhető 
(műholdon és DVB-T rendszeren is), a Duna 2 viszont HD 
módra vált mindkét platformon

 Az analóg kábeltévé hálózatokon a csere megzavarhatja 
a nézőket, ha nem találják a csatornát a szokott helyen 
(lásd később)



 

5A DVB-T hálózatot érintő 
kérdések

 Szeptember 30-án 9:30-12:00 óra között nem üzemelt a MinDigTV szolgáltatás 
(rendszer átkonfigurálás miatt)

 Közös - az ‘A’ jelű - multiplexre költözött az összes közszolgálati csatorna (m1 HD, 
m2 HD, Duna, Duna 2 HD, MR1, MR2, MR3). A Magyar Rádió műsorai is 
üzemszerűek.

 Budapest, Vasvár, Békéscsaba, Karancs-Salgótarján vételkörzetekben 
frekvenciacsere (UHF 38-ra az ‚A’ multiplex esetén).                                    
Budapest Széchenyi-hegy 100 kW ERP végleges teljesítmény.

 GI érték 1/4-re változik az eddig 1/8-ról, ezáltal javul a vétel lehetősége, 
stabilitása. (SFN adók interferencia csökkentése.)

 22,39 Mbps adatsebesség a multiplexben 

 Továbbra sem ismert a lekapcsolás tervezett időpontja, de az MTVA felkészült rá, 
a DVB-T adóhálózat országos lefedettségű és kiegészíti a műholdas lefedettség



 

6A DVB-T hálózatot érintő 
kérdések

 Kódolatlan a teljes ‚A’ multiplex

 Decemberben 16 újabb átjátszóadó indul az ellátatlan területek 
lefedésére, továbbá december 1-től Fehérgyarmat, Aggtelek és Miskolc 
gerincadók is üzembe állnak. Nagy Hideg-hegyre került egy közepes 
teljesítményű adó.

 Lakossági lefedettség: 98%, ami jobb, mint az m1 analógé.

 Részletes, egy hetes EPG. Két teletext (MTV, Duna TV) a négy műsorhoz 
(időszinkronban), decembertől csak egy központi teletext

 Dolby Digital (AC3) hangsáv a HD csatornák mellett. MPEG-1 Layer II 
sztereó hangsáv mind a négy tévécsatorna mellett. A rádióadások HE-
AAC rendszerűek.

 Képraszter: HD esetén 1440x1080, SD-nél 720x576

 Statisztikus multiplexelés (19 Mbps a videó)
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10Közszolgálati műholdas multiplex
Eurobird 9A

11957,64 MHz, V polár, 27500 Ms/s, FEC 3/4, QPSK, MPEG-2 SD és MPEG-4 HD

Szeptember 30-án (a DVB-T változásokkal egyidejűleg):

Megszűnt a látható WSS. Az MPEG AR flag (képarány jelzőbit) végzi az átjelzést.

Duna HD helyett Duna 2 HD (azonos PID értéken). Duna II helyett Duna 2, azonos 
PID-en.

Az m1 esetén Conax rendszerű titkosítás. A Conax kártyát a műsorterjesztők 
fejállomási célra díjmentesen igényelhetik, de Conax CAM modult nem biztosítunk 
hozzá (200+ fejállomás már használja)

Rövidesen elérhető lesz antennaszerelő szakboltokon keresztül az m1 Conax kártya 
egyszeri díj ellenében

FTA: m2, m2 HD, Duna, Duna 2 HD, Kossuth, Petőfi, Bartók, Nemzetiség, Parlament, 
Katolikus rádió

Statisztikus multiplexelés (külön az SD, külön a HD adások)



 

11A közszolgálati műsorok 
kábeltévés, műholdas továbbítása
 Kértük, hogy a négy közszolgálati tévécsatorna egymás melletti frekvenciát 

kapjon az analóg kábeltévé hálózatokon, azért hogy a nézők könnyen 
megtalálhassák. Sok a panasz, nem találják a Duna 2 csatornát, mostantól ez a 
Dunát is érintheti (használt jelforrás függvényében).

 HD jel esetén egy sztereó és egy Dolby Digital hangcsatornát sugárzunk (eredeti 
hang, magyar szinkron, 5.1 térhangzás stb célra). SD esetén jelenleg csak egy 
sztereó jel kerül sugárzásra. Kértük mindkét fajta sávot továbbítani a digitális 
hálózatokon.

 A teletext továbbítása kötelező (hallássérültek törvényi feliratozása)

 A széles formátum (16:9) megfelelő továbbítása szükséges, a 4:3-ra alakítást az 
MTVA nem engedélyezi (korhatárkarika, logó, feliratok levágódnak)

 A minőség (felbontás, kép, hang, tömörítés) legyen legalább olyan, mint az adott 
platformon a műsorterjesztő által továbbított legjobb minőségű másik csatorna, 
vagy az általunk előállított.
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Formátum átjelzés: AFD, WSS, AR

 Analóg földfelszíni sugárzás esetén nincs képarány átjelzés, így a 
képtartalom 4:3 és 4:3 letterbox műsorszám függvényében.

 Műholdon SD esetén az MPEG képarány átjelzést (AR flag) alkalmazzuk.

 DVB-T rendszeren HD esetén AFD átjelzés van. SD esetén MPEG AR flag.

 Analóg kábeltévé esetén a letterbox-ra alakított jel továbbítását kértük. 
A 16:9-es tévék többsége a megfelelő fejállomás által generált 
(“letterbox”) WSS alapján kinagyíja a képet, a képcsöves tévéken alul-
felül fekete csík lesz látható.

 Digitális SD hálózatokon full raszter 16:9 anamorf és 4:3 vegyes 
továbbítás a megoldás, az MPEG-2 fejlécben flag-gel jelezve a 
vevődekódernek a képarányt. A vevődekóder az analóg kimenetén 
anamorf vagy letterbox formátumra konvertálja a képet és WSS jelet 
(vagy Euroscart-on kapcsolójelet) is előállít a TV részére.
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Elterjedtségi adatok (DVB-T)

 Az Antenna Hungária adatai alapján:
 Kb. 900.000 MPEG-4 HD vételre képes tévékszülék
 Kb. 300.000 MinDigTV (FTA) felhasználó (többsége set top 

box-ot használ, illetve benne vannak a számítógépes 
USB/PCI tunerek is)

 A 300.000-ből kb. 60.000+ a tényleges HD felhasználó (azaz 
MinDigTV beépített MPEG-4 HD tuneres tévékészülékkel) és 
ezen felül vannak a számítógéppel HD-ben tévézők

 42.000 előfizetéses Mindig TV Extra előfizető

 Óriási potenciál a 900.000 készülék az ingyenes HD 
műsorszórás szempontjából, de valódi HD tartalom 
szükséges a fejlődéshez!
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Jövő

 Cél, hogy mind a négy csatorna legyen elérhető műholdról HD 
és SD minőségben is, rádiók esetén Layer II és AAC is legyen

 HD esetén műholdon nagy sávszélesség (akár 10 Mbps) és 
teljes raszteres felbontás

 SD esetén a jelenlegi – kompromisszumos – minőség marad 
fenn az alábbi ideig:

 A DVB-S MPEG-2 SD (és rádió esetén a Layer II) formátumnak 
három év kifutást biztosítunk, utána már csak MPEG-4 HD 
formátumban lesznek elérhetőek az adások (DVB-S2)

 Az analóg lekapcsoláskor már az MPEG-4 HD műholdvevő 
vásárlását fogjuk javasolni a lakosságnak 
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Köszönöm a figyelmet!

Hivatalos műsorterjesztési adatok:

www.mtva.hu/vetel
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