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alig tért magához kicsiny szakmai közösségünk 
a két éve lezárult DvB–t (digitális földfelszí-
ni műsorszórás) hangtechnikai szempontból 
korántsem egyszerű kihívásaiból, máris itt  az 
újabb  megoldásra váró feladat, a 4g/lte.

Néhány műszaki indítt atású gondolat a fel-
használók által közkedvelt, a színházakban 
viszont nélkülözhetetlen vezeték nélküli mikro-
fonrendszerekről:

A legfontosabb, hogy a Magyarországon 
használt vezeték nélküli mikrofonok (mik-
roportok) működési frekvenciája leggyak-
rabban a 470–865 MHz tartományba esik. 
(Természetesen van néhány kivétel.)

a modernebb berendezések legtöbbjének az 
üzemelési frekvenciája bizonyos frekvenciasáv-
ban állítható (hangolható) de sajnos ezt a közel 
500 mhz-es tartományt a jelenlegi berendezé-
sek egyike sem képes átfogni. (számos műszaki 
probléma vár megoldásra, erre most nem térek 
ki). a gyártók ezt a műszaki problémát úgy pró-
bálják kezelni, hogy a teljes tartományt több 
kisebb sávra bontják, így egy-egy készülék csak 
ebben a szűkebb tartományban hangolható kü-
lönböző frekvenciákra. 

a mikroportokat készítő cégek különböző 
méretű sávokban gyártják berendezéseiket, de 
egy dologban egységesek: minél drágább egy 
készülék, annál jobb audiominőséget bizto-
sít, és szélesebb sávban állítható, hangolható. 
olcsóbb készülékek esetén kb. 20  mhz, drá-
gább berendezések 40 mhz, de a legmagasabb 

kategóriákban akár elérhetik a 200  mhz-es 
működési tartományt is. (Ez még mindig nem 
500 MHz!)

minél szélesebb a működési tartomány, an-
nál több mikroportot tudunk üzemeltetni abban 
a sávban. persze lehetne az a megoldás, hogy 
több mikroportot több sávban üzemeltessünk, 

de az audiominőségen kívül még egy nagyon 
fontos dolgot elveszítünk: a KompatiBilitást! 
mindenkinek egyértelmű, hogy az egyes mikro-
portok csereszabatosak egymással, de ez csak 
abban az esetben igaz, ha a készülékeink egy-
azon frekvenciasávban vannak, így hangolható 
minden adónk minden egyes vevőre.

SZÍNHáZI HANGTECHNIKA

Mit is jelentenek a 4G/LTE új frekvenciái
a színházaknak, felhasználóknak…

Arra a nem könnyű feladatra vállalkoztam, hogy megpróbálom néhány szóban bemutatni, megismertetni a némi iróniával 
akár „fekete hétfőnek” is nevezhető, 2014. szeptember 29-én kihirdetett NMHH- (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
határozatot. Továbbá a pályázat útján sikeresen értékesített, széles sávú mobilinternet-szolgáltatáshoz kapcsolódó
frekvenciák használatának jogosultságát, annak színházi, intézményi, illetve felhasználói vonatkozását.



  1. ábra. Mért DVB–T-frekvenciasávok megjelenítése (Győri Színház esetében)
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a színházakban jól ismert probléma, a „be-
ázott mikroport” kezelésében jelentős szerepe 
van a frekvenciakompatibilitásnak, amely le-
hetővé teszi az üzemképtelen készülékek gyors 
cseréjét (áthangolását) a szereplőkön, szünet-
ben vagy éppen a jelenetek között.

Természetesen minden e témakörben érde-
kelt kolléga várja a technikai áttörést: a vízálló 
berendezéseket, a magasabb frekvenciatarto-
mányban üzembiztosan működő mikroporto-
kat, vagy az egy frekvencián történő sokcsator-
nás audioátvitelt!

Vissza a frekvenciákhoz
a DvB–t-problémakör kezelése sem egyszerű, 
hiszen a digitális földfelszíni sugárzás is ugyan-
ebben a számunkra „hasznos” tartományban 
történik az egész ország területén, sőt a határa-
inkon kívül is. a nagy teljesítményű adótornyok 
több frekvencián sugároznak, illetve átsugá-
roznak határok nélkül, ezért nemcsak a hazai 
DvB–t, de a környező országok frekvenciáival 
is számolnunk kell. 

ezt a problémát méréssel, számítással kezel-
hetjük. mivel egy DvB–t-sáv kb. 7 mhz tarto-
mányt használ el a mi hasznos tartományunk-
ból, így „csak” az üzembiztosan használható 
berendezéseink száma csökken, egy konkrét 
mikroport-frekvenciasáv esetén. a  mellékelt 
ábrán jól látható, hogyan csökkenti a győri 
színház használható frekvenciatartományát a 
három mérhető DvB–t-adó. (1. ábra)

továbbá nem minden adótorony zavaró 
számunkra: pl. egy győrben lévő adótorony 
DvB–t-frekvenciájával nem kell kalkulálnunk 
szolnokon vagy szegeden, hiszen annak teljesít-
ménye nincs hatással a távolabb használt készü-
lékeinkre, illetve az épületeink csillapítását, an-
nak jótékony hatását is magunkénak tudhatjuk. 

az adótornyok pontos elhelyezkedéséről, az 
analóg és digitális műsorszórás teljesítményei-
ről pontos információt az alábbi honlapon talá-
lunk: www.frekvencia.hu.

a DvB–t-adókon kívül sajnos más „frekven-
ciaszennyezéssel” is számolnunk kell, nem be-
szélve az elsődleges fizikai korlátról, az inter-
ferenciáról. az adókészülékek erősítőin fellépő 
jelenség, mely meghatározza az egy sávban 
üzembiztosan használható készülékek meny-
nyiségét, nemcsak számolható, de viszonylag 
egyszerűen mérhető is. (2. ábra)

A frekvenciákról tovább 
az európai unió frekvenciagazdálkodási (radi-
ospectrum) politikájának megfelelően sok év 
egyeztetést követően ezt a tartományt (790–
865 mhz) általánosan a mobil széles sávú al-
kalmazások részére jelölték ki. (www.nmhh.hu) 
ennek megfelelően az Nmhh „a szolgáltatók 
részére értékesített 4g/lte frekvenciái” híre 
egyrészről örömhír is lehetne részünkre, mivel 

ezekkel a frekvenciákkal országszerte kibővül a 
vezeték nélküli internet-hozzáférés lehetősége, 
illetve annak minősége, és jelentősen nő a hoz-
záférés sávszélessége. 

viszont a vezeték nélküli mikrofonrendszerek 
használóira sajnos nem gondolt senki! a szín-
házak, intézmények, technikai szolgáltatók 
nagy vesztesei ennek az elengedhetetlen fejlő-
désnek.

az értékesített frekvenciákból számunkra je-
lenleg a legnagyobb problémát a 791–862 MHz 
tartomány kiesése jelenti, mivel az eddigiekben 
használt, használható frekvenciatartomány kö-
zel 80 MHz-cel csökken.

látva az értékesített frekvenciák értékét, 
természetesen én sem gondolom, hogy a show 
business és a telekommunikáció akár köszönő 
viszonyban is lennének, de valahogy mégis… 

Frekvenciacsomag A frekvenciacsomag műszaki tartalma Nyertes pályázó Megajánlott díj

a

801–811/842–852 mhz

magyar telekom Nyrt. 33,225 milliárd ft882,1–884,1/927,1–929,1 mhz

2500–2530/2620–2650 mhz

B

811–821/852–862 mhz 

telenor magyarország zrt. 31,725 milliárd ft880,1–882,1/925,1–927,1 mhz,

2550–2570/2670–2690 mhz

c
791–801/832–842 mhz

vodafone magyarország zrt. 27,225 milliárd ft
884,1–885,1/929,1–930,1 mhz, 2575–2600 mhz

D 1730–1735/1825–1830 mhz magyar telekom Nyrt. 15 milliárd ft

e 1735–1740/1830–1835 mhz magyar telekom Nyrt. 10,425 milliárd ft

f 1725–1730/1820–1825 mhz Digi távközlési és szolgáltató Kft. 10 milliárd ft

g 2530–2550/2650–2670 mhz vodafone magyarország zrt. 3 milliárd ft

  2. ábra. Winradio WR-G33WSM, vezeték nélküli rendszerek méréséhez
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Az NMHH-pályázati eredmény



el tudtam volna képzelni valamilyen pályáza-
ti megoldást, melyben célzott támogatásként 
elősegítenék a korántsem kellemes helyzet „fáj-
dalmainak” enyhítését. (talán belefért volna a 
költségtámogatásokba.)

a szolgáltatók részére értékesített frekvenci-
án (791–862 mhz) működő meglévő készülékek 

cseréje sok esetben még nem volt indokolt, de 
további üzembiztos használata sajnos sem mű-
szakilag, sem a jogszabályok tekintetében nem 
lehetséges. (3. ábra)

a DvB–t-vel ellentétben a negyedik generá-
ciós mobil/lte nem függ az adótornyok elhe-
lyezkedésétől, mivel a szolgáltatás színvonala, 

minden szolgáltató büszkesége „az országos 
lefedettség” épületen belül, épületen kívül egya-
ránt. Nincs mérés, kikerülés, számolgatás. Ezt a 
sávot 2015. január 1-től a nyertes szolgáltatók 
használhatják, másnak a HASZNáLAT TILOS! 

persze a technológiából adódóan vannak 
pici lehetőségeink, mivel, ahogy említettem, a 
szolgáltatóknak fenntartott sáv pontosan 790–
865  mhz, ebből értékesített 791–862  mhz. 
előtte 1 mhz, utána 2 mhz és még közötte 821–
832 mhz úgynevezett „védősáv”, melyet szintén 
„nem használhatunk”…

tehát maradt néhány hetünk, hónapunk, 
ameddig a szolgáltatók birtokba veszik a frek-
venciáikat, és nem okozunk problémát egymás-
nak, sem másnak. a későbbiekben már sajnos 
csak az ellenőrzés minőségére és a szomszédok 
megértésére hagyatkozhatunk…

sok sikert a maradék tartomány és a DvB–t 
által megtarkított szabad sávok használatához, 
és a most használt, illetve jövőben megvásárolt 
berendezésekhez. ami a jövőt illeti, a vezeték 
nélküli szolgáltatások száma bővül, az audio-
átvitelre használható frekvenciák száma pedig 
jelentősen csökken.

Bővebb információ, technikai segítség: zsolt.
szarvas@microsound.hu

SZARVAS ZSOLT
Microsound Kft.

 3. ábra. A 4G/LTE új frekvenciatartománya 791–862 MHz


