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Lehet, hogy orvoshoz kellene mennem. Nekem min-
denrôl a Gyáli úti alma mater legendás tanára, a
Posta Kísérleti Állomás rádió osztályának vezetôje

Magyari Endre jut eszembe.
A 30 éve átadott solti adóállomás tornya szép-szép,

karcsú, magas, a hôtérképe pedig... de Magyarorszá-
gon egy valóban legendás adótorony van: a Laki-hegyi
„szivar”, melyet még Magyari Endre tervezett, anno 1933-
ban.

Az elsô nyilvános tévéközvetítés az 1936-os berlini
olimpiáról volt. Ezen a magyar távközlést a rádiózás ak-
kori legjobbja, Magyari Endre képviselte. Hazaérkezé-
se után elmesélte tapasztalatait, többek között a Mû-
egyetemen. Ezekbôl az elôadásokból tudjuk, hogy a
német tévének nem volt kültéri videokamerája, csak a
filmbontást tudták megfelelô minôségben elvégezni. Így
azután a helyszíni közvetítésen a közvetítô kocsi tete-
jén álló kamera filmre vette az eseményt, amit azonnal
(kb. 30 másodperc alatt) folyamatosan elôhívtak, majd
ezt a filmbontóban videójellé alakították, a végén pe-
dig fixálás nélkül törölték. Nem lehetett könnyû dolga a
félperces késleltetés miatt a kommentátornak!

A másik televíziós Magyari-történet közvetlenül az
50 évvel ezelôtti, az MTV indulása utáni idôkbôl, tehát
1957-bôl való. Az 50 éve a Puskás Technikumban vég-
zettek mesélték el...

Az idôsebbek még emlékeznek rá, hogy az ‘50-es,
‘60-as években folyamatosan zavarták a Szabad Euró-
pa Rádió adásait. Ezek a zavaróadók Pesten az OTI,
(ma TB) Fiumei úti toronyépület tetején voltak. Minden
frekvenciára egy néhány 100 W-os, német FUGE adót
„rontottak” el. (Kivették a szûrôkondenzátort? Így már
érthetô az az elképesztôen vad 100 Hz-es „moduláció”
az összes harmonikusával.) Az adók – az azóta lejjebb
bontott – torony legfelsô szintjén voltak elhelyezve. Az
antennák a tetôrôl lógtak lefelé és a technikusok min-
den nap egy kiválasztott frekvencia kivételével zavartak.
(Az aktuálisan nem zavart frekvencián sugárzott adást
az államhatalom erre kiképzett emberei hallhatták. Arról
meg, hogy mi volt a zavaróállomás a fürdôszobában:
említés se tétessék!) Így telt-múlt az idô egészen 1957.
május 1-jéig, amikor is az 50 MHz-es hullámsávon meg-
kezdôdött a kísérleti televízió mûsorszórás. A 8 MHz-es
sávszélesség elég nagy volt ahhoz, hogy a nagyszámú
és még jelentôs teljesítményû felharmonikusa valame-
lyik zavaró adónak éppen beletaláljon. Különösen a kö-
zelben, vagyis Budapest belvárosában a rövidhullámú
zavarás élvezhetetlenné tette a tv-vételt. A lassan, vagy

gyorsan a képen „átvonuló” fekete interferencia csíkok
szinte a teljes vételi körzetben „berácsozott börtönab-
lak”-szerûvé tették a képet. Ez különösen egy-egy pro-
minens személyiség képernyôre kerülése esetén vált
„kínossá”.

„Mi ez? Szabotázs?” – kérdezték.
„Nem kérem, ez interferencia és a zavaradók felhar-

monikusai okozzák” – volt a PKI illetékeseinek a válasza.
„Ha nincs zavaró adás, akkor nincsenek csíkok.” Abban
az idôben a zavarás és a tévéadás – mindkettô politikai
kérdésként – azonos fontosságú volt, így valamit tenni
kellett. De mit?

...És akkor a legöregebb postamûszerészek egyiké-
nek eszébe jutott, hogy 1925-ben, a rádió mûsorszó-
rás megindulásakor is voltak zavarok, Magyari fômér-
nök úr létre is hozta a zavarfelderítô és elhárító szolgá-
latot. Mit volt mit tenni, megkeresték a II. világháború
után nem igazolt – vagyis mellôzött –, a 20. századdal
egyidôs Bandi bácsit és kiadták neki a feladatot; szed-
je le a csíkokat azoknak a „képérôl”, akik ôt nem igazol-
ták!

A feladat nem volt könnyû, de Magyari Endre posta-
fômérnök megtudta tervezni és el is tudta készíteni azt
az antenna elé kötött szûrôt, mely felemésztette a fel-
harmonikusok energiáját és így azok nem kerültek kisu-
gárzásra. (Az eszköz realizálása sok gondot okozott, hi-
szen viszonylag nagy volt az elnyelendô energia és így
a szûrô elôbb-utóbb szétégett. A végsô megoldáshoz
a porcelángyár készített – önhordó, antennára akaszt-
ható – kerámia csévetesteket, melyekre úgy galvanizál-
ták a tekercs menteit. (Hogy mibe kerülhetett?!... De min-
dent a cél érdekében!)

A sikeres zavarszûrés után dr. Magyari ismét a PKI
munkatársa lett. Ennek köszönhetô az utolsó vele kap-
csolatos történet is. 1957. október 4-én fellôtték az el-
sô Szputnyikot, amely A1 üzemben rádiójeleket sugár-
zott. (Magyarul szaggatták a vivôt, amely „bip-bip”-ként
hangzott.) Sokan az egész Szputnyik történetet nem
hitték, csak egy újabb „parasztvakításnak” tartották. Nem
így Bandi bácsi, aki vevôberendezést készített, vette a
jeleket és a Doppler frekvenciából kiszámította a pálya-
adatokat, majd publikálta is azokat. (Óh az a Doppler-
effektus! A Simonyi rádiókapcsolatnál volt vele elég prob-
lémánk...)

Ezek a történetek szerintem még hozzátartoztak a
célszámhoz. A többit a Kedves Olvasó a következô ol-
dalakon találja meg.

lacibacsi
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Mamár természetesnek mondható, hogy az érdeklô-
dô rádióamatôrök az ûrügynökségek által publi-

kált frekvenciákon, megadott idôintervallumokon belül
kapcsolatot létesíthetnek az éppen fent keringô ûresz-
közökkel. Mégis ami az ûrhajózással kapcsolatos az
végtelen és még így is tágul, ezért nem meglepô, hogy
nemrég hazánk is bezsebelhetett egy kronológiai arany-
érmet. 2007. április 13-án a Puskás Tivadar Távközlési
Technikum rádióamatôrjei hosszú idô után elôször, ha-
zai rádióamatôrként pedig elsôként forgalmazhattak ma-
gyar nyelvû adást a Nemzetközi Ûrállomáson tartózko-
dó Charles Simonyival. Errôl és ennek elôzményeirôl és
a rádiózásban szerzett élményekrôl beszélgettem dr.
Gschwindt Andrással, dr. Magyari Bélával és lányával,
Magyari Dórával.

Magyari Béla így emlékezik vissza az 1980-as évek
elôtti idôkre:

Mikor találkozott elôször a rádiózással?
1966-ben az MHSZ keretén belül, egy motoros re-

pülôgépre való kiképzés folyamán, Békéscsabán talál-
koztam. Itt megtanultuk a rádió levelezés szabályait, a
rádió mûködését, felépítését és üzemeltetését.

Mi volt a legemlékezetesebb forgalmazása?
A repülôgépvezetô pályafutásom alatt lehetôségem

nyílt több érdekes párbeszédre az éterben. Ilyen volt
az elsô éles rakétaindításom is, amikor be kellett mon-
dani a távolsági adatokat és az irányítók egy talált,
vagy nem talált válasszal tájékoztattak a feladat végki-
menetelérôl. Ám a legemlékezetesebb pillanat mégis
az volt, amikor 1980-ban elsô magyarként, a szovjet irá-
nyítás mikrofonján keresztül juthattak fel szavaim a vi-
lágûrbe melyekre Farkas Bertalantól magyar nyelvû vá-
laszt is kaptam.

Milyen típusú jelekkel forgalmaztak az ûrhajóról?
Az ûrhajókon a kommunikáció több lábon állt, az el-

sôdleges kommunikációs lehetôség URH-n keresztül
történt. Ezen kívül több rövidhullámú adóvevô ált rendel-
kezésünkre. A legvégsôbb esetben lehetôség volt hosz-
szúhullámú adás küldésére is. Továbbá a túlélési cso-
magban megtalálható volt egy kisebb teljesítményû adó-
vevô is, mely a nemzetközi vészfrekvencián tudott üze-
netet sugározni.
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Miért nem sikerült a Szojuzzal...?
MAGYARI GÁBOR

Puskás Tivadar Távközlési Technikum
magor@fifahungary.com

Mióta lehetôség van az éteren keresztül rádióhullámok segítségével kommunikálni, egyre népszerûbbek lettek a szélsôsé-

ges körülmények közötti kapcsolatfelvételek. Vezeték nélküli forgalmazás közben nem kötik az embert vezetékek, így akár

hegycsúcsról, repülôrôl vagy akár a világûrbôl is jelentkezhetünk. A felsorolt példák közül a legmisztikusabb és lélegzetelál-

lítóbb – ebben bizonyára mindenki egyet ért velem – a világûr és a Föld közötti kommunikáció létrehozása, természetesen

rádióamatôr szerkezetekkel az otthoni karosszékbôl... 

A Szojuz-36 kiképzett legénysége
balról: Magyari Béla, Farkas Bertalan, Valeri j  Kubaszov,

Vlagyimir Dzsanyibekov

Magyari Béla és Vlagyimir Dzsanyibekov,
a kiképzett ûrhajósok



Voltak-e magyar vonatkoztatású kísérletek a rádió-
amatôr rádiózással kapcsolatban, a világûrben?

1979-ben a Magyar Rádióamatôr Szövetség révén
javasolták, hogy a világon elôször létesüljön amatôr kap-
csolat az ûrállomás és a Föld között. Mi örömmel vettük
Farkas Bertalannal, hogy részt vehetünk ebben. Meg-
kezdték a projekt elôkészítését, melynek keretein belül
a forgalmazás szabályait is megtanították nekünk. Em-
lékeim szerint ez idô tájt Veszprémben a mi hívójelünk-
kel meg is kezdôdtek a forgalmazások, hogy rádióama-
tôrré váljunk, mivel közben fizikailag csillagvárosban tar-
tózkodtunk. 

Sikeres volt-e ez a próbálkozás?
Sajnos a tárgyalások ellenére az oroszok visszauta-

sították, feltehetôleg az ötlet eredetisége miatt. Mindig
valamilyen ürüggyel visszaküldték a terveket. Errôl azon-
ban Gschwindt András tud több információt elmondani,

mivel ô volt az ötletgazdája ennek az ügynek. Az ûrre-
pülés elôtt három hónappal tájékoztattak minket a prog-
ram törlésérôl. Ekkor kicsit keserûséget éreztünk, viszont
elmondhatom hogy fél évig én is rádióamatôr voltam.

Gschwindt Andrással telefonon sikerült felvennem
a kapcsolatot és egy igen érdekes témában sikerült el-
merülnünk. Ugyanis a szovjet-magyar közös ûrrepülés
alkalmával rádióamatôr adásra is sor kerülhetett volna,
a Szojuz programban elsôként. Beszélgetôpartnerem e
projekt szülôatyjának számított.

Hogyan merült fel Önben, hogy amatôr rádióforgal-
mazást kellene lebonyolítani a világûrbôl?

Amerikai példa alapján arra gondoltunk, hogy a szov-
jet-magyar ûrrepülés apropóján, magyar nyelven, hazai
berendezéssel is meg lehetne valósítani egy ilyen pro-
jektet.

Miért nem sikerült a Szojuzzal...?
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Tudjuk, hogy ez nem valósult meg, de mi volt ennek
az oka?

A tervek elsô változata az ûrhajó energiáját használ-
ta volna a mûködéshez. Azonban erre olyan válasz ér-
kezett, hogy túl magas a fogyasztása egy ilyen berende-
zésnek. A berendezésnek 1,2 Amper áramra volt szük-
sége 27 voltos, F3-as (frekvencia moduláció 3 KHz-es lö-
kettel) üzemben, adáskor. Ezt korrigálva terveztünk egy
saját telepes berendezést, ami – mint az elsô változat is
– az ûrhajó antennáját használta volna a kommuniká-
cióra. A válasz rövid volt és egyértelmû: nincs elég an-
tenna. A harmadik változat már saját teleppel és anten-
nával hasonlóan, mint a mai kézi adóvevôk üzemelt vol-
na. Az ûrhajósnak csak az ûreszköz ablakához kellett
volna „lebegnie” és onnan bonyolíthatta volna le a for-
galmazást. Az adás és vétel azonos frekvencián történt
volna, F3-as üzemben 144 és 435 MHz-es sávokon. Az
oroszok ezt is visszautasították. Az ablak anyagára és
szigetelésére hivatkozva azt válaszolták, hogy az abla-
kon nem juthatnak át a rádióhullámok. Természetesen
tudtuk mindez nem igaz.

Hogyan bonyolítják le napjainkban az ilyesfajta kom-
munikációt az ûrbôl?

Simonyi Károly is a jól bevált japán gyártmányú be-
épített adóvevô segítségével lépett kapcsolatba a föl-
dön tartózkodó rádióamatôrökkel. Ez a berendezés az
ûrállomás beépített antennáit használja a kapcsolat le-
bonyolításához. Természetesen ez már egy kiforrott „pro-
fesszionális” technológia, mely minden nehézség nélkül
mûködtethetô.

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum egyik Kazin-
czy érmes tanulója kétséget kizáróan bebizonyította; he-
lyes és tiszta beszéde megjárhatja a világûrt. Magyari
Dóra jelenleg 11. osztályos tanuló így emlékszik vissza a
történelmi estére:

Kaptatok-e elméleti felkészítést?
Már harmadik éve koptatom a Puskás Tivadar Táv-

közlési Technikum kifogástalan állapotú, Matáv-bordó szí-
nû padjait. Így a híradástechnikai alapismeretek órán
elhangzott, érdekesebbnél érdekesebb szakmai felké-
szítésbôl és az egyik elballagott puskásdiák magyaráza-
taiból könnyedén összerakhattam fejemben az eljárás
technikai részét.

Hogyan zajlott a kapcsolatfelvétel a Te szemszögöd-
bôl?

Lényegében mi, kérdezô diákok csak ott álltunk és
néztük, ahogy a jól felkészült rádióamatôr személyzet
végzi a dolgát. Potenciométerek finom, szakszerû teker-
getése és az ûrállomás helyzetének lokalizálása után
számunkra értelmetlen azonosítókat kezdtek a rádióba
skandálni. Mint laikusoknak nekünk csak a végered-
mény okozott örömet.

Mi volt a legemlékezetesebb pillanatod?
Amikor meghallottuk hangját a hangszórón keresz-

tül. Ilyenkor hirtelen nagy csend lett a teremben, ahon-
nan az adást folytattuk. A szemekben látni lehetett a le-
nyûgözöttséget, mely annak a földöntúli élménynek tu-
lajdonítható, hogy egy 8 km/másodperccel orbitálisan
keringô szerkezetbôl magyarul hívtak minket. Az érzést
a kapcsolatfelvétel elôtti csend fokozta, amikor is a rá-
dióamatôr, aki forgalmazott, a hívójel többszöri ismétlése
után sem kapott választ. Miután aztán a csend megtört,
mindenki elámult és megkönnyebbült. Én is a könnyeim-
mel küszködve léptem oda a mikrofonhoz. Alig bírtam
megszólalni.

Mit kérdeztél?
Az én kérdésem volt talán a legegyszerûbb és leg-

kézenfekvôbb. Arra voltam kíváncsi, hogyan érzi magát
a súlytalanság állapotában.

Kielégítô választ kaptál kérésedre?
Sajnos technikai okok miatt a válasz egy részét nem

hallhattam élôben. De nem bánom,
mert felvétel készült az egészrôl,
így bármikor meghallgathatom.

*
Fél évvel a történtek után las-

san elkezdenek mutatkozni a tár-
sadalmi hatásai is a kapcsolatfel-
vételnek. 

Az emberek egyre jobban ér-
deklôdnek a rádiózás és az ûrku-
tatás iránt. Reméljük többekben
felmerült, milyen is lehet fentrôl
kémlelni otthonunkat és mindezt
megosztani az itthon maradottak-
kal.

HÍRADÁSTECHNIKA
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Azamerikai ûrhajósok kiképzésük során mindannyian
rádiós felkészítésben részesülnek, rádióamatôr vizs-

gát tesznek és hívójelet kapnak. Minden repülésük so-
rán kötelezô feladatuk három iskola diákjaival élô kap-
csolatot létesíteni. Ennek célja az ûrhajózás népszerû-
sítése, mivel az utóbbi évtizedekben az Egyesült Álla-
mokban – ahogy sajnos nálunk is – egyre kevesebben
választanak természettudományos hivatásokat, ezért ily
módon is népszerûsíteni próbálják ezeket.)

Mivel Simonyi Károly is amerikai ûrhajós, ô is letette
a rádióamatôr vizsgákat, majd a Magyar Hírközlési Ha-
tóságtól magyar hívójelet is kért, és kapott. Ô lett a
HA5SIK. Ezzel a tipikusan budapesti hívójellel Simonyi
Károly a kötelezô három amerikai iskolán kívül vállalko-
zott arra, hogy anyanyelvén – tehát magyarul – elbeszél-
gessen egy magyar iskola diákjaival. Az elképzelése ere-
detileg egy általános iskola volt, hiszen benne is 14
éves korában kezdett érlelôdni az ûrhajózás gondolata.
Sajnos azonban tudomásunk szerint Magyarországon
jelenleg egyetlen olyan általános iskola sincsen, amely-
nek rádióklubja képes lenne biztonsággal megvalósíta-
ni egy ilyen rádiókapcsolatot a Nemzetközi Ûrállomással
(ISS).

Így terelôdött az irány Gschwindt András docens úr,
a Mûegyetem Rádióklub vezetôje (HA5MRC) segítségé-
vel a Puskás Tivadar Távközlési Technikumra.

Szakmai körökben közismert a következô néhány rá-
dió ôstörténeti dátum:

– 1893. február 15.: Megszólal a Telefonhírmondó
(Puskás Tivadar világszabadalma); 
az elsô mûsorszóró eszköz;

– 1922: indul a BBC;
– 1923: a Gyáli úton megszólal a rádió;
– 1924: megalakul a Mûegyetemi Rádióklub;
– 1925: december 1.: megkezdi állandó mûsor-

sugárzását a Magyar Rádió.
A rövid felsorolásból is látszik, hogy a Puskás Tivadar

nevét viselô Gyáli úti mûszaki középiskola médiatörté-
neti és sugárzástörténeti szempontból is vezeti a ma-
gyar toplistát. Az 1906-ban, a Magyar Királyi Posta által
alapított mûszaki iskola nem állami, nem egyházi és nem
önkormányzati fenntartású ma sem. 

A Technikum 100 éves fennállása alatt mindig a „ma-
gyar távközlés zászlóshajója” volt. Jelenleg is rendelke-
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Miért a Gyáli úti alma matert választotta
kommunikációs partnerének a NASA?

MAGYARI DÓRA, SIMON ATTILA

Puskás Tivadar Távközlési Technikum
{magyari.2005a, simon.2005a}@puskas.hu

Konzulens: Dr. Horváth László XXXII. Tudományos Diákköri Konferencia – Budapest, 2007. november 15.

Mottó: 
„Az adóm kis teljesítményû volt (5 W), de az antennám elég magas (340.000 méter).”

Simonyi Károly (HA5SIK)



zik ûrtávközlési laboratóriummal, melyet kiválóan egé-
szít ki a tetejére tervezett antenna-erkély. Többek között
itt található annak az URH sávú HARIS adónak az an-
tennája is, melyet az Antenna Hungária Rt. adományo-
zott az iskolának még 1996-ban. Ez az adókészülék a
diákok felkészítésén kívül 2002. március 16. óta (a dá-
tum a névadó születésnapja) napi 24 órában saját mû-
sort sugároz a 107,3 MHz frekvencián, valamint a www.
coolfm. puskas.hu webcímen.

Az utolsó éves diákok laboratóriumi gyakorlatok ke-
retében, rutinszerûen lépnek kapcsolatba tetszôleges
geostacioner, mûsor-, vagy adatszóró mûholddal, illet-
ve veszik fel a kapcsolatot a Föld körül száguldó táv-
közlési eszközökkel. A Technikumban elméleti anyag,
gyakorlati feladat és képesítô tétel az ûrtávközlés, a
földfelszíni mûsorszórás és a kábeltelevíziózás. (Az utób-
bi idôben ez DAB, DRM rádiót és DVB-t jelent.)

Összegezve: Az iskolában minden feltétel együtt
állt arra, hogy egy tetszôleges geostacioner távköz-
lési mûholddal néhány óra alatt felvegye a kapcsola-
tot, valamint szükség esetén néhány nap alatt fel tud
készülni egy tetszôleges alacsony pályás mûholddal
a kommunikációra.

Az ISS esetén egy mûködô 110 cm-es parabola an-
tennát „nyugat 12,5°-ra” kellett átállítani és ezzel min-
dig friss NASA híreket lehetett venni. (Ez volt az a nyílt
digitális ESA csatorna, melynek a Puskás TV által szer-
kesztett mûsorával a teljes magyar közszolgálati és ke-
reskedelmi TV hálózatot reggelente ellátta az iskola.)

Az iskola emberi erôforrás tartaléka is példaértékû.
Az amatôr rádióklubban (HA5KHC) több mint 150 rádió-
amatôr, közöttük több világ- és európa-bajnok dolgozik.
(Az országosan is jegyzett gyorstávíró és európai hírû
rádió iránymérô szakosztályok mellett néhány amatôr-
társunk egyenesen „ûrvadász”, ahogy legendás taná-
runk, a magyar rádiózás megteremtôje, Magyari Endre
posta-fômérnök is „ûrvadász” volt. Ô vette elsôként 1957.
október 4-én Magyarországon az I. szputnyik jeleit.

A fentiek ismeretében a több mint 30 oldalas doku-
mentáció kitöltése után a NASA engedélyezte a nyílt kí-
sérleti összeköttetést a 2007.04.12. 00:55 perces átvo-
nulásnál 145,200 MHz uplink (felmenô) és 145,800 MHz
downlink (lejövô) frekvencián. Valamint „titkos” uplink frek-

venciát adott a diákokkal meg-
valósítandó („éles”) alkalomra,
mindkét esetben keskenyszámú
FM üzemmódban.

A nagy tapasztalatokkal ren-
delkezô, összeszokott közös-
ségnek is két hét intenzív fel-
készülésre volt szüksége a fel-
adat profi megvalósításához.
A valósidejû tévé és rádió, va-
lamint a NASA részére történô
skype közvetítés miatt az iskola
akusztikai-, valamint TV-stúdió-
technikai laborjából is segítsé-
get kellett kérni. 

HÍRADÁSTECHNIKA
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Pályaadatok és az ISS rádiótechnikai eszközeinek
ismeretében az alacsony pályára kb. 50°-ig egy forgat-
ható, 4 elemes kereszt YAGI, az e feletti pályákra pe-
dig egy hangolt QH (négybekezdésû helix) antenna lett
telepítve. Az adó-vevôk a kereskedelemben kapható 100,
illetve 50 Watt kimenô-teljesítményû, kiváló hangolható-
ságú japán készülékek voltak. A szabad hangolásra a
számítások szerinti maximum ±3,5 KHz doppler-frek-
vencia „folyamatos szûrése” miatt volt szükség. A folya-
mat rutinszerû begyakorlása volt a legnagyobb kihívás.
Elsajátítását az operátoroknak HA5CH hívójelû (Mu-
hari István) barátunk tanította be, aki Magyarország leg-
jobb „ûrvadásza”.

Egy-egy ISS kapcsolat megvalósításában, a közve-
títést is figyelembe véve hét fô vett részt. (Vezetô operá-
tor, segéd operátor, WEB és antennakezelô – ôk biztosít-
ják a rádió kommunikációt; hangtechnikus, kameraman,
vágó, rendezô – ôk pedig a helyszíni, épületen belüli köz-
vetítést.)

Túlzó és felelôtlen az amatôr berkekben terjedô né-
zet, hogy „bármikor megcsinálom a QSO-t az ISS-el, a
körútról egy kézi rádióval”. Hallani lehet az ûrállomást
könnyedén, ha forgalmaz, de mivel az „ô vevôje” szin-
te egész Európát látja, ezért a több száz éppen próbál-
kozó „ûrvadász” között az elsônek lenni már nehezebb
feladat! (Vagy persze speciális engedély; titkos uplink
frekvencia kell.)

Mindkét összeköttetés lezajlott. A második, vagyis
a „Charles és a diákok” elnevezésû 100%-os sikerrel. A
jól felkészített diákok, papírról olvasva, megilletôdötten,
de szépen intonálva tették fel egymás után kérdései-
ket, melyekre Simonyi Károly hosszan és érdemben vá-
laszolt. Hanghordozásából és mondatfûzésébôl kihal-

latszott hazai iskolázottsága, valamint, hogy folyamato-
san gyakorolja anyanyelvét. 

A kérdezô diákok kérdései közül az egyik, magyar ûr-
hajózás-történeti szempontból „legpikánsabb”, Magyar
Dóráé volt. Ô, mint Kazinczy-díjas diákújságíró azt a kér-
dést tette fel, melyet nem kérdezhetett meg kiképzett ûr-
hajós apjától: „Hogy érzi magát a súlytalanság állapotá-
ban?” Charles Simonyi 8-10 mondatos válaszból még a
laikusok is megértették, hogy nem könnyû az élet a súly-
talanságban, de a 4-5 nap alatt ô már megszokta.

Miért a Gyáli úti alma matert választotta a NASA?
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Simonyi kezében a rádióamatôröktôl kapott QSO lappal
balról: Simonyi Károly, Farkas Bertalan, Habsburg György



Simonyi Károly 
megérkezése 
a Puskás Technikumba
balról: 
Simonyi Károly, 
Horváth László, 
Bacsárdi László és 
Habsburg György

Simonyi Károly kipróbál ja 
a „ fö ld i ”  kommunikációs

berendezést

1 bites csöves memória 
kontra 
1 Gigabájtos chip

Epilógus

Nem tartozik szervesen a szakmai részhez, de Si-
monyi Károly a földreérkezése utáni elsô szakmai útját
– amennyiben a Magyar Vöröskeresztet és a Magyar
Köztársaság elnökének meglátogatását protokolláris-
nak tekintjük –, a Gyáli útra, vagyis a Puskás Techni-
kumba tette. Beszámolt repülése eredményeirôl, elbe-
szélgetett az ûrösszeköttetést megvalósító rádióamatô-
rökkel és a hat középiskolás diákkal, valamint az ûrbôl
általa említett Obádovics J. Gyulával is.

Az itt közölt fotókkal csak illusztrálni szeretnénk azt
a road show-t, melybôl ternészetesen a média is kivette
a részét.

Egy sikeres projekt befejezése
után mindig felteszik a kérdést:
hogyan tovább? A válasz triviális:
az ûrtávközlési laborban folytatjuk
az áttérést a földi digitális TV-mû-
sorsugárzásra. És az ûrben? ...Az
ûrben pedig mindent megteszünk
az elsô magyar mûhold felbocsá-
tásáért – „kicsi lesz, szögletes lesz,
de a miénk!”...

HÍRADÁSTECHNIKA
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Kovács Kálmán, Habsburg György

Magyari Dóra kérdez az ûrutazásról



AMagyar Rádió Kossuth-mûsorát az 1968-ban üzem-
be helyezett, 300 kW teljesítményû lakihegyi adó

sugározta az 539 kHz-es frekvencián, amely az ország
területének 77%-án jó vételt biztosított.

A középhullámú sávban, fôként azonban Európában
és a Közel-keleten rohamosan nôtt az adóállomások
száma, melyek egyre nagyobb teljesítménnyel sugá-
roztak. Ennek eredményeként a lakihegyi adó ellátott-
sága az esti és éjszakai órákban rohamosan csökkent,
így 1972-re az ország területének már csak 50%-át su-
gározta be. A vételt egy közel-keleti adóállomás is za-
varta, mely 1972-ben 2,2 MW teljesítménnyel – illegáli-
san – szintén az 539 kHz-en kezdett sugározni. Ezek
a körülmények tették indokolttá egy új, nagyobb telje-
sítményû adó telepítését.

A Magyar Posta által végzett vizsgálatok alapján adó-
telepítésre Solt térsége bizonyult a legoptimálisabb hely-
nek. Solt az ország „rádiós” középpontjában helyezke-
dik el, ahonnan egy antifading antennával biztosítható
az ország maximális mértékû besugárzása. Az új adó
teljesítményét 2000 kW-ra tervezték, amely nappal az
egész országot lefedte. Bár esti és éjjeli idôszakban
fellépô ionoszférikus terjedés miatt megnövekszik a tá-
voli adók zavaró hatása, a tervezett adó még ekkor is biz-
tosítja az ország területének kb. 80%-os ellátottságát.

Az MSZMP KB Politikai Bizottságának 1972. szep-
temberi, majd a Gazdasági Bizottság 1973. március 23-i
határozata alapján a Magyar Posta szovjet mûszaki se-
gítséggel elindította a Solti Rádióállomás beruházását.

Az állomás ünnepélyes alapkô letétele 1974. szep-
tember 6-án volt. Horn Dezsô miniszterhelyettes, a Ma-
gyar Posta vezérigazgatója üdvözlô szavait Rödönyi Ká-
roly közlekedés és postaügyi miniszter ünnepi beszéde
követte. Utána szovjet részrôl V. A. Samsin postaügyi
miniszterhelyettes és I. I. Kobin hírközlésipari miniszter-
helyettes, magyar részrôl pedig Rödönyi Károly minisz-
ter aláírták a szovjet-magyar együttmûködéssel meg-
valósuló 2000 kW teljesítményû mûsoradó alapító ok-
levelét. 

Ezt a beruházásban részt vevô vállalatok KISZ szer-
vezeteinek ünnepélyesen aláírt szocialista szerzôdése-

ivel, valamint az aznapi újságok és a forgalomban levô
pénzcímletek 1-1 darabjával együtt jól záródó fémsze-
lencébe helyezték. Az okiratokat és emlékeket tartal-
mazó hengert Rödöny Károly közlekedés- és postaügyi
miniszter az adóépület alapköve alatt kiképzett betonü-
regben helyezte el.

A kiemelt jellegû, egyedi nagyberuházást központi
forrásból finanszírozott, mintegy 750 milliós fejlesztési
költséggel, 3,5 millió rubel értékû importtal, 45 hónap
alatt kívánták megvalósítani. Az adó próbaüzemének
megkezdését 1976. december 31-re tûzték ki.

Az építôk az adóépületet szerelésre kész állapot-
ban 1975. december 31-re adták át. A torony szerelé-
sét 1976. március 25-én kezdték el, az utolsó toronye-
lemet 1976. augusztus 16-án emelték be. Az adóbe-
rendezés szállítása 1976. június 15-én fejezôdött be.
Az elsô bekapcsolást és terhelést – még mûantennára
– 2000 kW-al, 1976. november 5-én végezték. A pró-
basugárzások 1977. január 10-én, most már tényleges
mûsorral és antennával kezdôdtek. Az adóállomást feb-
ruár 16-án avatták fel. A rádióállomás határiôre elkészült,
mintegy nyolcvanmillió forintnyi beruházási költségmeg-
takarítással.

Az ünnepségen megjelent Gyôri Imre, az MSZMP
Központi Bizottságának titkára, Havasi Ferenc a Mi-
nisztertanács Elnökhelyettese, Pullai Árpád Közleke-
dés- és Postaügyi miniszter, Tömpe István az Állami Rá-
dió- és Televízió Bizottság elnöke, V. A. Samsin a Szov-
jetunió Postaügyi miniszterének elsô helyettese,
valamint I. I. Kobin, a Szovjetunió hírközlésipari minisz-
terhelyettese. Köszöntôt Horn Dezsô mondott, az ava-
táson részt vett magyar és a külföldi tervezô és kivite-
lezô vállalatok képviselôi, dolgozói elôtt.

Az ünnepély alkalmából a Kossuth rádióban Bajor
Nagy Ernô újságíró méltatta az „új nagyadót”: „Ez a gi-
gászi acél felkiáltójel hazánknak ama pontján, Solton
épült, ahol a hagyomány szerint a honfoglaló Árpád-
nak Zsolt fia várat épített annak idején. Erôsség ez az
adóállomás is. A szocialista hont teremtô magyar nép
tettereje, kezdeményezô akarat, anyagi-szellemi felké-
szültsége öltött benne testet.”
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Egy évforduló nyomában – 
30 éves a solti adó

HLATKY BÉLA

Antenna Hungária Zrt.
hlatkyb@ahrt.hu

Mindössze negyedszázada avatták fel a solti középhullámú rádióadó állomást. Még sokan élnek a tervezôk, beruházók, épí-

tôk közül, s talán nem érdektelen megnéznünk, mit ôriztek meg a 25 éve még Európa egyik legnagyobb teljesítményû rádió-

adójaként számon tartott létesítmény építésérôl a miniszteri rendeletek, vezérigazgatói utasítások, beruházási okmányok és

a szaksajtó cikkei, valamint természetesen azt is, amivel mindezeket az építésben résztvevôk emlékezete gazdagítani vagy

módosítani tudja. Végül fontosnak tekintem megvizsgálni múzeumi gyûjteményeinket is, mit ôriznek a solti adóról.



A solti rádióállomás beruházását a Magyar Posta irá-
nyította, a létesítmény munkálataiban szovjet, lengyel és
magyar tervezôk, gyártók és kivitelezôk egyaránt részt
vettek.

Beruházók:
Posta Rádió és Televízió Mûszaki Igazgatósága
(a rádiós létesítményekre)
Helyközi Távbeszélô Igazgatóság 
(vezetékes modulációs és távközlési rendszerekre)

Generáltervezôk:
SZU Postaügyi Minisztérium Tervezô Intézete
Postai Tervezô Intézet

Társtervezôk:
Erômû és Hálózattervezô Vállalat
Út-, Vasúttervezô Vállalat
Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat

Generálkivitelezôk: 
Bácsmegyei Állami Építôipari Vállalat (építészeti)
Leningrádi Adógyár (híradástechnikai)

Közremûködô vállalatok:
BHG Híradástech. Gyár Egyedi- és Kísérleti gyára
Lengyel Felvonó Vállalat
Közúti Gépellátó Vállalat
Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat
Országos Szakipari Vállalat
Villamos Erômû Tervezô és Szerelô Vállalat
Országos Villamos Távvezeték Vállalat
Csôszerelôipari Vállalat
Fémmunkás Vállalat
Villanyszerelôipari Vállalat
GANZ MÁVAG Mozdony Daru és Gépgyára
Szegedi Postaigazgatóság
Posta Központi Magasépítési Üzem
Tatabányai Szénbányák Szállító és Termelô Üzeme
Bácsmegyei Beruházási Vállalat

Külkereskedelmi vállalatok:
PROMMASEXPORT
(Össz-szövetségi Export Import Egyesülés)
ELEKTROIMPEX
TRANSELEKTRO

Azon a 25 évvel ezelôtti ünnepségen felavatott adó-
állomás rövid ismertetése a következô:

Budapesttôl 83 km távolságra, Solt – akkor nagy-
község, ma város – határában létesült. A 900x900 mé-
teres terület középpontjában 303,6 méter teljes magas-
ságú (298,4 m sugárzó hosszú) és 184,5 tonna súlyú,
egyenlô oldalú háromszög keresztmetszetû antenna áll.
A 2,5 m élhosszúságú, rácsos szerkezetû torony stabi-
litását három irányban porcelán szigetelôkkel szigetelt
kikötô kötelek biztosítják. Az antennatorony két 200 kV
feszültségre méretezett, hengeres kerámia talpszigete-
lôn áll.

A torony alatt 50 cm mélységbe lefektetve a nagy-
frekvenciás földrendszer fölhálló helyezkedik el, ame-
lyet 120 szál 420 m hosszú, 2 mm-es bronzhuzal alkot.
A nagyfrekvenciás teljesítmény továbbítására 60 ohm
impedenciájú, 585 m hosszú, kvázi koaxiális rendszerû
légtápvonal szolgál. A 3,8 m középmagasságú fôtáp-

vonal belsô erét 0,5 m átmérôjû kör mentén elhelyezett
12 szál, 6 mm átmérôjû acélmagvas bronzhuzal alkot-
ja, a külsô köpenye 16 szál hasonló szerkezetû huzal,
1 m átmérôjû kör mentén elhelyezve. A 60 ohmos táp-
vonal és az antenna talpponti impedancia illesztésére
egy 115 ohmos illesztô (hangoló) kvázi koax 301 m hosz-
szú tápvonal szolgál. A belsô ér 28 cm átmérôben 20
darab 6 mm-es huzal, míg a külsô 1,6 méteren szintén
20 darab 6 mm-es huzal. 

Az antennától mintegy 430 méterre a négyszögle-
tes terület délnyugati sarkában a hármas tagozódású
épület helyezkedik el. 

Az antennához közelebb esô adóépület alapterüle-
te 1585 m2, beépített térfogata 8260 m3. A távolabbi,
energiaépület, alapterülete 1710 m2, beépített térfoga-
ta 8310 m3. A kettô közötti lépcsôzetes, teraszosan ki-
képzett rész az üzemi kiszolgáló és szociális épület a
mikrohullámú antennát tartó toronnyal, melynek alapte-
rülete 4285 m2, beépített térfogata 10493 m3. Az épü-
letkomplexumot a munkahelyekre megengedett rádió-
frekvenciás térerôsség túllépésének elkerülésére 1x1
méteres árnyékoló hálóval borították be.

A PSZV 2000 típusú, két, azonos felépítésû 1000
kW-os zárt monoblokk teljesítményének összegzésével
mûködô adóberendezést a T-hidas összegzôvel együtt
az adóüzemi épületben helyezték el. A monoblokk egy-
ségen belül van az adó hangfrekvenciás (HF), a rádió-
frekvenciás (RF) lánca, tápegységeik és a kijelzô, védô
és retesz áramkörök (UBSZ). Az anódköri rezgô- és csa-
tolókör külön egységet képez a monoblokkon belül. A
légöblítésû monoblokk egységek között a vízhûtéses
rendszerû teljesítményösszegzô és a tápvonal kapcso-
ló rendszer helyezkedik el. A kisszintû fokozatok tran-
zisztorizáltak, félvezetôsek, rack rendszerû felépítésûek.

A rádiófrekvenciás biharmonikus üzemben dolgozó
meghajtó gôzhûtéses tetródával, a végfokozat gôzhû-
téses triódával 3 csô parallel kapcsolásával van kiépít-
ve. A hangfrekvenciás meghajtó katódkövetô felépítés-
ben üzemel gôzhûtésû statikus mágnessel fókuszált trió-
dával, végfokozata pedig ellenütemû gôzhûtéses trió-
dával, amelyek modulátor transzformátorra dolgoznak,
így állítva elô az amplitúdó modulációt.

A tápegységek félvezetôs megoldásúak, a teljesít-
mény egyenirányító thyrisztoros. Az adó hûtôberende-
zése a hôhasznosító berendezéssel, szivattyúkkal együtt
a monoblokk egység mögött három szinten helyezke-
dik el. Az adóépületen kívül, szabad térben állnak az
erôsáramú anód és segédüzemi transzformátorok, va-
lamint a modulátor transzformátorok és fojtók a szûrô-
fojtókkal.

Az adóállomás 6,4 MW-os energiaigényét a Dunaúj-
várostól kiépült 120 kV-os, kettôs rendszerû távveze-
ték-hálózat elégíti ki. A 14 km hosszú távvezeték a Du-
nát keresztezve az adóállomástól légvonalban 2 km-re
levô 120/20/10 kV-os alállomásba csatlakozik, ahol 2
db 120/22/11 kV-os feszültségszintû és 25/16/16 MVA
teljesítményszintû transzformátor helyezkedik el.

Az alállomás és adóállomás 10 kV-os fogadó rend-
szere között az energiaellátást 10 kV-os földkábelek
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biztosítják. A beérkezô energia csak a 10 kV-os kapcso-
lótérbe érkezik, a hálózati energiát az adóállomás ener-
giaépületében levô berendezések osztják el. Szükség
esetén az állomás segédüzemi villamos energiaigényét
az energiaépületet biztosító Diesel-berendezés fogad-
ja be.

Az adóállomás modulációs ellátását a Budapest-Szé-
kesfehérvár modulációs áramkörhöz csatlakozva Szé-
kesfehérvár-Dunaújváros nyomvonalon koaxiális rend-
szerben, Dunaújváros-Solt viszonylatban zenekábelen
biztosítják. Az üzembiztonságot szolgálja a vezeték nél-
küli mikrohullámú összeköttetés, mely a vasbeton to-
ronyban az adóállomás összes hírközlési berendezései-
vel együtt kapott helyet.

– Tervezéskor felmerült-e, hogy a nagyadó katonai
célokat is szolgálhat?

– Hogyan mûködtek együtt a szovjet és magyar
tervezôk?

– Ismerték-e (szakirodalom) a cocom-listára került
adók paramétereit?

– Mi volt az oka a névleges és valós teljesítmény
közötti nagy különbségnek?

– Volt-e komoly kikötés arra, hogy meddig látják el
az adót tartalék alkatrészekkel?

– Ma 25 év után, mit mondana a beruházásról? 
– Az akkori idôben modernnek lehetett tekinteni 

az adót?
– Nevezzen meg néhány magyar és orosz 

szakembert, akik a tervezésben és építésben is
részt vettek...

Honfy József 25 évvel ezelôtt aktívan részt vett a be-
ruházási munkálatokban. Visszaemlékezésünket a fenti
kérdések feltevésével, a vele folytatott beszélgetésünk-
kel zártuk volna, kérdéseink megválaszolását azonban
az élet már nem tette lehetôvé, mivel 2007. december
26-án elhunyt. 

Emlékét örökké megôrizzük!

HÍRADÁSTECHNIKA
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A solti rádióállomás építésének
részletes, mûszaki leírása

1974. szeptember 6.-án a beruházási javaslat elfoga-
dás után, az alapkô letétele megtörtént, és a munkák
a következô fôbb területeken folytatódtak:

1. A rádióállomás területén a POTIBER tervei alap-
ján a BÁCSÉPSZER mint fôvállalkozó kezdte meg az
építési munkákat.

Ekkor a beruházáson dolgozók a rádióállomás dol-
gozóival együtt faházakban laktak, a jelenlegi kerítés-
tôl nyugatra. (Ekkor még a villamos energiát Solt északi
határában levô elosztó állomásról biztosították.)

==> Bekötôút építése
==> Tereprendezés
==> Az rádióállomás épületének építése. 
Az adóépület építése orosz tervek alapján, illetve mû-

vezetéssel készült, mivel az adóberendezéshez szük-
séges helységek adatait, illetve az igényt ôk ismerték.

==> A külsô épületek építése.
– vízgépház, mely az ivóvíz és a technológiai

ioncserélt víz biztosítására szolgál,
– vízmedencék, egy 10 m3-es ivóvíz, 

egy 115 m3-es tûzivíz és kettô 10 m3-es
technológiai medence,

– 4 db ôrtorony,
– porta,
– kerítés 3600 m hosszan, kerékpárúttal együtt.

==> 2 db kút fúrása, melyek egyenként 
több mint 200 m mélyrôl adják a vizet.

==> Az antenna és kikötô köteleihez az alapozása,
orosz tervek lapján.

2. Antenna, tápvonal és a földháló építése.
==> Megkezdték az orosz szakemberek a 303,6 m

magasságú (298,4 m sugárzó hosszúságú) an-
tennatorony építését. Az antenna 5/8 λ hosz-
szúságú, úgynevezett antiféding antenna:
– kikötések három szinten, három irányban,
– max. talpponti erô 452,5 tonna.

==> A fô tápvonal 60 Ω-os. 
Az antenna 100 Ω valós és kb. 200 Ω képzetes im-

pedanciáját nem csatolóházas megoldással, hanem egy
115 Ω-os illesztô tápvonallal oldották meg, mely a teljes
középhullámú sávban hangolható. A páros felharmoni-
kus kiszûrésére egy 1/4 λ-i rövidrezárt tápvonalat alkal-
maznak.

==> A földháló 420 m sugárban, 3°-t helyezkedik el.

3. Megkezdôdik az energiaellátó-rendszer építése.
==> Az újsolti bekötôútnál 120/20/10 kV-os alállomás.

– Ez egy PI kacsolású kéttranszformátoros 
felügyelet nélküli alállomás.

==> A 120 kV-os távvezeték építése.
– Dunaújvárostól a Dunán keresztül az 

alállomásig. A távvezeték 2x3 fázisú 120 kV.
==> Az alállomás és a rádióállomás között a 10 kV-os

földkábel fektetése, jelzôkábelekkel együtt.

– A földkábel mindkét transzformátorról,
mindhárom fázisban, 4 db 240 mm2

olaj-papírszigetelésû, alumínium kábel.
==> A rádióállomáson a 10 és 0,4 kV-os kapcsolótér

építése, szerelése.

4. Modulációs láncok telepítése, építése két úton.
==> Az egyik út mikrohullámú 

(Stúdió, OMK, Seregélyes, Rácalmás, Solt)
==> A másik kábeles 

(Stúdió, Bp. erôsítô, Dunaújvárosi erôsítô, 
eddig vivôhullámú kábel, majd pupinozott 
kábel jött Soltra)

5. Solt belterületén egy 20 lakásos szolgálati lakóé-
pület építése. A rádióállomás dolgozói az ország külön-
bözô pontjáról jöttek ide dolgozni.

Az adóberendezés leszállítása után a telepítést az
orosz szakemberek irányításával az ÉMV végezte a rá-
dióállomás dolgozóival együtt. 

Az adóberendezés (PSZV 2000 tip.) 2x1 MW-os mo-
noblokkból áll, egy T-hidas összegzôvel egyetemben. 

A monoblokkok fôbb jellemzôi:
– 1 MW-os vivôhullámú teljesítményû 

és amplitúdó modulált.
– A teljes középhullámú sávban hangolható.
– Hatásfoka 60-65% között van, 

a moduláció függvényében.
– A nagyteljesítményû rádiófrekvenciás rész 

ún. biharmonikus üzemben dolgozik. 
(Ez azt jelenti, hogy az alapharmonikusra van 
ráültetve a harmadik harmonikus.)

– A nagyteljesítményû hangfrekvenciás rész 
ellenütemû és képes trapéz-modulációra is.

Az adóberendezés telepítése 
a következô fôbb részek szerint történt:
==> Erôsáramú részek

Ezek: egy úgynevezett VVT 250-es tirisztoros
egyenirányító, vákuumkapcsolók, 0,4 kV-os
kapcsoló táblák és elektromos szûrôhelyiség.

==> Hangfrekvenciás egységek
Kezelôasztali vonalválasztó és szintszabályzó,
vezérlôállványi félvezetôs elôerôsítô fiók, 
csöves (GU 81 M pentóda) feszültség- és 
teljesítmény-elôerôsítôk, csöves (GK 12 A trióda)
statikus mágnes-fókuszált meghajtó fokozat
és a csöves (kezdetben GU 65 P) végfokozat.

==> Rádiófrekvenciás egységek
Integrált áramkörös oszcillátorok, félvezetôs
elôerôsítô, 4 db transzformátorral összegzett
200 W-os félvezetôs erôsítô, csöves (GU 61 P
tetróda) meghajtó fokozat és a 3 db csôbôl
(kezdetben még GU 65 P trióda) álló végerôsítô.
Ezenkívül a hangolt körök, mely a meghajtó
körben fekvôtekercses csúszó érintkezôvel, 
a végfokozatnál variométerekkel.
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==> Kijelzô, reteszelô, védelmi egységek (UBSz)
Ez egy relés logikával megépített egység,
mely hang és fényjelzést ad, illetve tiltást a
nem megfelelô kapcsolásnál és védelemi 
mûködésnél.

==> Szabadtéri transzformátorok telepítése
Ezek a transzformátorok úgynevezett 
olajtranszformátorok. Egy monoblokkhoz: 
1 db anód transzformátor, 
1 db 3 fázisú betonfojtó, 
1 db segédüzemi transzformátor, 
2 db szûrôfojtó, 
1 db modulátor transzformátor és 
1 db modulátorfojtó tartozik. 
Ezekhez egy megfelelôen bekerített és kôágyas
transzformátor kertet kellet építeni.

==> Hûtômûvek
– Léghûtés az adóberendezés belsejének és

az adócsövek hozzávezetéseinek hûtésére.
– Gôzhûtés az adócsövek hûtésére 

(kihasználva, hogy a 100 C°-os víz 
elpárologtatásához 539 kcal szükséges). 
A gôzt gôzkondenzátorokra vezetik, 
majd ventillátorokkal lehûtik. A gôz télen 
felhasználható az épületek fûtésére.

– Vízhûtés a T-híd ballasztellenállásainak és
a mûantenna ellenállásainak hûtésére.
(Ezek az ellenállások áramló vízbôl állnak)

1977. február 16-án, a munkák befejeztével, próba-
sugárzások és az átadó-átvevô mérések után, ünne-
pélyes keretek között, elkezdtük a Kossuth-mûsor su-
gárzását 539 kHz-en.

1983-ban a 120/20/10 kVos alállomás bôvítése a
20 kV-os leágazás kihasználására.

1985-ben a GU 65 P típusú orosz gyártmányú adó-
csôrôl áttértünk a GU 88 P típusúra. A GU 65 P típusú
adócsô külsô szigetelése kvarcüveg volt, 10 kV maximá-
lis anódfeszültséggel. (Az adóberendezés 10,5 kV-os
anódfeszültséggel üzemel.) A GU 88 P típusú adócsô
már kerámiaszigetelésû és maximális anódfeszültsége
12 kV.

1987-ben az orosz tirisztoros egyenirányító ki lett
cserélve Svájci BBC cég egyenirányítójára. Ekkor tör-
tént a CROWBAR tip. védelem beépítése és a DDC
üzemmód kialakítása. Ezzel az üzemmóddal közel 40%
villamos energiát takarítunk meg (ez kb. Siófok villamos-
energia igénye).

A DCC üzemmód a következô:
A moduláció amplitúdó nagyságával (hangosság)

vezéreljük a tirisztoros egyenirányítót a következô gör-
be alapján:

A karakterisztika változtatható a mindenkori igények-
nek megfelelôen, csak figyelembe kell venni az energia-
felhasználást.

2000. júliusában, felsô vezetôi döntés alapján, 2001
és 2002-ben az adóberendezést fel kell újítani.

A felújítás megtörtént és a következô munkák lettek
készen:

– 120/20/10 kV-os transzformátor alállomás 
védelmi rekonstrukciója, 

– adócsövek fazekainak cseréje,
– földháló javítása,
– gôzkondenzátorok kiváltása korszerûbb típusra,
– olajos légszûrô cseréje, paplanos légszûrôre,
– ORBÁN 9200-es kompresszor - limiter beépítése.

A közeljövôben szükséges munkák:
– 120/20/10 kV-os transzformátor alállomás

távkezelhetôsége,
– I-es számú adóberendezés vákuumkapcsolóinak

cseréje,
– antennatorony festése,
– kikötôkötelek zsírzása.

Összefoglalva, az adóberendezés a jelenlegi állapot
szerint (beleértve a fent felsorolt munkákat) körülbelül
2012-ig különösebb gond nélkül üzemelhet.

HÍRADÁSTECHNIKA

14 LXIII. ÉVFOLYAM



1. Bevezetés

Az 1950-es évek végén adásszünetben együtt mentek
kávézni a Széchenyi-hegyen a Hargita-„stúdióban” és
az „adóban” dolgozó bemondók, szerkesztôk, operatô-
rök, rendezôk és az adót mûködtetô mérnökök és tech-
nikusok. Ez az „ôstelevíziós” helyzet néhány év alatt
egyre jobban kétfelé vált. Külön vállalati szervezetben
dolgozott a stúdió oldal, megtartva a stúdiótechnikát mû-
ködtetô technikai szakembereket (Magyar Televízió). Má-
sik szervezetben dolgoztak az adóberendezést – ké-
sôbb adóberendezéseket – telepítô és üzemeltetô mér-
nökök és technikusok annak érdekében, hogy a televí-
zió mûsora eljusson a nézôkhöz (Rádiómûszaki Hivatal).

Ez a kettéváltság a mai napig megmaradt csak a vál-
lalatok neve változott és mindkét oldal fejlôdött a saját
technológiája és gazdasági lehetôsége adta keretek
között. A szervezeteket kereskedelmi szerzôdések és a
mûködést realizáló távközlési kapcsolatok kötik össze.
A távközlési kapcsolat régen koaxiális kábelt, ma mikro-
hullámú vagy optikai összeköttetéseket jelent, amelye-
ken keresztül a televíziós mûsor elektronikus jele eljut a
televíziós adókhoz, majd kisugározva a nézôk vevôké-
szülékeihez.

Az eltelt 50 év alatt hatalmasat fejlôdött a televíziózás
technológiája, ma már digitálisként mûködik. Sokat vál-
tozott az emberek közötti kapcsolat is, messze jutott az
„ôstelevíziózásra” jellemzô személyes kapcsolatoktól és
átalakult a szervezetek közötti kapcsolatokig. 

2. Az évforduló dátumáról              

A magyar televíziózás indulásának dátuma már a 40.
évfordulónál is gondot okozott. 1997. április 30-án az
évforduló ünnepségeit 1957. május 1-hez kapcsolódó-
an rendezték meg. 

A 40. évfordulóra kiadott könyvben [4] a következôk
olvashatók:

„Az indulás idôpontja 1957. április 30-a, a nagy pró-
ba pedig május 1-je. Ezen a napon közvetítette a Ma-

gyar Televízió a városligeti felvonulást és a Hôsök terén
tartott nagygyûlést. Ezt követôen a kísérleti adások rend-
szeres mûsorszórássá alakultak át, eleinte heti 4-5 órá-
ban, majd az év végére 10 órában.”

A közvetítést a Széchenyi-hegyen telepített 1 kW kép-
teljesítményû BHG adó sugározta. A külföldrôl beho-
zott televízió vevôkészülékeken kívül a hazai gyártású
AT 501 típusú vevôkészülékkel lehetett a mûsort nézni.
A vevôkészülékek száma ekkor néhány százra becsül-
hetô.

Az idézett forrásmunka megfogalmazása szerinti „kí-
sérleti adások rendszeres mûsorsugárzássá alakulása”
a következô, 1958-as év elején valósult meg. Ehhez az
eseményhez egy ünnepség és egy adminisztratív intéz-
kedés dátuma kapcsolódik.

Az ünnepi alkalom 1958. február 22. volt, amikor is
Kossa István közlekedési és postaügyi miniszter ünne-
pélyesen felavatta a 30 kW-os adóberendezést és az
adóépületet. A tervezett üzembe helyezés, – ahogyan
azt Sugár Gusztáv [2] is írja – 1957 novemberében lett
volna, de a mûszaki szerelés és a mûsorkészítés problé-
mái áttolták 1958-ra. A szerzô könyvében 1958. január
22-ét említi az üzembe helyezés idôpontjaként. 1958.
február 22-rôl, mint a 30/10 kW adó üzembe helyezé-
sének dátumáról írott dokumentumok eddig nem voltak
ismertek. 

Az adminisztratív dátum a leghivatalosabb, legjobban
meghatározott, és – ahogy ez lenni szokott – a legszá-
razabb [2]:

„1958. március 1-én szûnt meg a televízió mûsor »kí-
sérleti« jellege, ettôl kezdve kellett a televíziókészülék
tulajdonosoknak elôfizetési díjat fizetni. A posta már
1957 nyarán tárgyalásokat folytatott illetékes szervek-
kel az elôfizetési díj összegét illetôen, végül is azt havi
50 Ft-ban állapították meg.”

A kísérleti mûsorsugárzás vége egyben a televízió
hivatalossá válását is jelentette, ezzel történt meg a ma
is mûködô, hazai televíziózás „anyakönyvezése”.

Összefoglalva; 1957-1958-ban három dátum is van
tehát, amelyhez a magyar televíziózás kezdete köthe-
tô. 
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A magyar televíziózás 
50 évvel ezelôtti indulásának emlékei

TORMÁSI GYÖRGY
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„Délelôtt írok, estefelé a televízió elé ülök. Egy éve leptek meg vele a lányaim, azóta – mint ismerôseim kissé meghökkenve

hallják – a televízió nézés ha nem is szenvedélyemmé, de mindennapi mulatságommá vált. 

Mentségemül azt szoktam fölhozni, hogy nem a mûsor, hanem a találmány az, ami megigézett.”

Németh László a Magyar Televízióban, 1968. május 31-én

„ A televíziózás történetének legjelentôsebb technikai vívmánya minden kétséget kizáróan a power-off gomb.”  
Élet és Irodalom, 1997. május 2.



3. A 30/10 kW televíziós adóberendezés
indulásának emlékei

Az ötvenedik évforduló alkalmat kínált a magyar televí-
ziózás indulásával kapcsolatos események áttekinté-
sére. Rövid idôn belül megállapítható volt, hogy kevés
forrásanyag lelhetô fel a televíziós mûsorsugárzás indu-
lási idôszakáról.

A fellelt munkák az irodalomjegyzékben találhatók.
Elsôdleges források az irodalomjegyzékben [6,8] alatti
anyagok. Az 1970 elôtti, vállalati eredetû források több-
ségükben nem lelhetôk fel, ezért csak másodlagos for-
rásokra [2,3] lehet támaszkodni. A munkák nagy része
egy, vagy két lépés után ugyanabból a forrásból [1,6,8]
táplálkozik.

A források legtöbbször írott dokumentumok. Értékes
kivétel [4], amely a televíziós stúdiók adottságai miatt
gazdag képanyagot is tartalmaz. A videó szalagon rög-
zített [9] forrás az „önmagát megörökítô televízió” sze-
rencsés lehetôségeit kihasználva a 40. évforduló esemé-
nyeit, kapcsolatos dokumentumokat mutatja be.

A televízió-mûsorsugárzás (televízió adóállomások)
kedvezôtlenebb archiválási lehetôsége (nagyméretû egy-
ségek, berendezések) és a selejtezési szabályok miatt
nem sok a kezdetekrôl megôrzött anyag. Említésre mél-
tó kivétel a diósdi Rádió és Televízió Múzeum, ahol a
bôvebb belsô és nagy szabadtéri területek lehetôségét
kihasználva a tárgyi emlékek nagyobb mennyisége tá-
rolásra és bemutatásra kerülhetett. 

A televízió-mûsorszórás vállalati, hivatalos, írott do-
kumentumai a selejtezési szabályok archiválási szem-
pontokat nélkülözô szemlélete miatt megsemmisítésre
kerültek. 

A feladat széleskörûsége és nagysága miatt a kuta-
tás a televíziózás két tevékenységi körébôl csak a tele-
vízió-mûsorszórásra és ezen belül a 30/10 kW „nagya-
dó” indulásának emlékeire szûkült le. Bár a vizsgált te-
rület így is elég nagy maradt, de már az alapinformáci-
ók is elég hiányosak voltak. 

Az adóberendezés mûködésének hivatalos megkez-
désérôl, mûködésérôl és végsô kikapcsolásáról nem vol-
tak egyértelmû források. A technológián, a berendezé-
seken túl ugyanúgy nem volt információ a budapesti te-
levízió adóállomáson dolgozókról, munkájukról, életükrôl,
sorsukról sem.

A nem túl gazdag eredmény miatt változatlan maradt
a 30/10 kW televízió adóberendezésre vonatkozó, eddig
nem ismert új források megkeresésére és megôrzésére
megfogalmazott célkitûzés.

4. Az 50. évforduló alkalmából 
feltárt emlékek

A dokumentumok, emlékek keresésének elsô tevékeny-
sége az írott anyagok áttekintése és további anyagok
gyûjtése volt. Ennek eredménye a cikkvégi az Irodalom-
jegyzékben található.
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Az üzemnapló
A talált dokumentumok egyik legértékesebbje a Széc-
henyi-hegyi TV-adóállomás üzemnaplójának elsô köte-
te (1958. január 1.–1958. április 18.) amelynek tanulmá-
nyozását az állomás mai vezetôje Kalotai Géza (híradás-
technikai üzemeltetési vezetô, budapesti területi központ
– OMK) tette lehetôvé (1. ábra).

A gazdag dokumentumforrásból egyértelmûvé vált,
hogy a 3. fejezet két dátuma közül 1958. február 22. az
adóállomás üzembe helyezésének (megnyitó ünnepség-
nek) a dátuma. 

Az üzemnaplóban 1958. február 22., szombat dátum-
mal az alábbi olvasható:

„A mai napon volt a 30/10 kW TV adó (átvétele) meg-
nyitása”. Az átvétel szót az állomás akkori vezetôje át-
húzta és piros tintával beírta a „megnyitás” szót, majd szig-
nálta a bejegyzését (2. ábra).

A napló másik oldalán lévô táblázatban olvasható,
hogy a hang és a képadó 11.50-tôl 12.50-ig sugárzott
monoszkópot, zenét, majd filmet. Rögzítésre került az
elsô üzemzavar is: „11.54 az egyik riporter a vészgom-
bot megnyomta és az adó lekapcsolódott”. Az üzemza-
var 4 percig tartott, jegyezte be az üzemnaplóba Anto-
ni Károly, a Gubányi csoport ügyeletes naplóvezetôje
(3. ábra).

Az üzemnapló adatai alapján dokumentálási céllal
összeállításra került az 1958-ban az állomáson dolgo-
zók listája. A 2007. december 10-én, a csoportos interjún
(lásd a következôkben) elôkerültek olyan személyek is,

akikkel az emlékezôk munkájuk közben kapcsolatban
voltak. Ahol erre információ volt, ott a kapcsolat jellege
is a táblázatba került (lásd a következô oldalon a 4.
ábrát).

Csoportos interjú
Az emlékek keresésének a technikai emlékeken túl cél-
zott területe volt az is, hogyan éltek és dolgoztak az 50
évvel ezelôtti kollegák, akik akkor kezdtek dolgozni, ami-
kor a televíziózás elkezdôdött Magyarországon és ab-
ban a szerencsés helyzetben vannak, hogy szemtanú-
ként emlékezhetnek.

A kollegák megkeresése, az interjúkészítés dr. Hor-
váth László igazgató úr (Puskás Tivadar Távközlési Tech-
nikum) javaslata volt.

A volt munkatársak ötven év utáni megtalálását az
emlékezésen kívül segítette az elsô üzemnapló, amely
rögzítette a televízióadóban dolgozók nevét, a csoport
szervezetet, munkaidô beosztást, az adóberendezés mû-
ködésének adatait, az üzemzavarokat, valamint a fonto-
sabb eseményeket.

Az idônként szinte nyomozás jellegû kolléga-keresés
több körben és a néhol még ma is létezô „kapcsolati há-
lókon” keresztül több mint 20 korábbi munkatárs meg-
találását eredményezte. A feltételek pontosításával 14
olyan személy maradt, aki 1958-ban a Széchenyi-he-
gyen dolgozott.

Az információk összegyûjtésére egyéni, szóbeli inter-
júkészítés volt az eredeti elképzelés. Továbbgondolva a
lehetôségeket eredményesebbnek látszott a csoportos
interjúkészítés önmagát gerjesztô, „brainstorming”-jelle-
gû kerekasztal beszélgetés módszere. A dokumentá-
lásra jó lehetôséget adott a Puskás Tivadar Távközlési
Technikum televízióstúdiója, mint korszerû és egyben stíl-
szerû technológia.

A személyes felkérések és egyeztetések után 12 régi
kolléga részvételével 2007. december 10-én, reggel 9
órakor került sor a beszélgetésre a Technikum könyvtár-
szobájában. A beszélgetést három kamera vette fel, a
vezérlôszobában egy kiválasztott képet rögzítettek.

A véletlenszerûen kialakult ülésrend szerint a könyv-
tárterem bejárata felôl nézve legbelül ültek

a jobb oldalon: a bal oldalon:
Dr. Villányi Ottó Dr. Tormási  György Bokodi Attila
Dr. Hetényi László Magyar Gyula
Dr. Horváth Ferenc Mezei György
Riedl Péter Nagy Mihály
Antoni Károly Balás Dénes
Tóth Kálmán

A bejárati ajtónál egy, a terem távolabbi végében a
jobb és baloldalon szintén egy-egy kamera mûködött.
A hangfelvétel az asztal közepén elhelyezett két mikro-
fonnal történt.

A csoportos interjú elsô részében, dr. Tormási György
bevezetôje után elôször az 1957-ben, majd az 1958-ban
az állomásra került kollégák mondták el legérdekesebb
emlékeiket. A személyenként megcélzott beszélési idô
5-5 perc volt. Változó volt az emlékezôk aktivitása, de

A magyar televíziózás 50 évvel ezelôtti indulása
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Ady Endre TV 1957 e lhuny t
Al fö ld i  György Hargi ta  s túdió 1957
Antón i  Káro ly TV 1957
Baksa  Gyu la TV
Balás Dénes URH 1959–1964
Berze Is tván Hargi ta  s túd ió
Besenye i  M ik lósné adminisztráció Zima Károly titkárnôje
Bokod i  A t t i la URH 1957
Boldog L ipót energ ia
Czakó Gyôzô Hargi ta  s túdió 1957 f i lmbontó-kezelô
Csordás  Bács i Harg i ta  s túdió 1958
Csonka Gyu la energ ia 1958 repüln i  tanu l t
Dercsény i  Péter TV 1961–1962
Donáth József energ ia 1958
Erôss  Ta m á s TV 1958 filmszinész, bárzongorista is volt
Erzs iák  Mátyás URH, mikró 1957
Fehér  Erv in m i k r ó
Galambos Imre mûhe l y 1957
Gálos Sándor TV 1957 Lak ihegyrô l  á tvezénye lve
Gubány i  Mihá ly TV csopor tvezetô 1957
Haincz Géza URH
Hegedüs József TV
Hetényi  László,  dr. TV csopor tvezetô 1957–1964
Hodruczky A lb in energ ia
Honvéd András energ ia 1958
Horony i  Anta l 1958
Horony i  János TV 1957 Lak ihegyrô l  á tvezénye lve
Horváth Ferenc,  dr. TV 1958–1967
Horváth Ta m á s TV 1957
Hölvény i  Ta m á s m i k r ó 1958
Incze (László?) energ ia
Ka lmár  János TV csopor tok  fônöke 1954 mech. színes tévékísérletek
Kenedi  Is tván TV 1962–1963
Kiss  Csaba TV
Kiss  Józse f TV 1958
Koblencz Is tván
Koncz Kálmán URH 1958
Korpos I lona adminisztráció Kalmár János titkárnôje 1958
Kovács  Is tván energ ia 1958
Kövesdy Péter TV
Laszn icska  Józse f URH 1958
László Csaba 1958
Legény Ti bo r Harg i ta  s túdió kamera-keze lô
Lengye l  Ti bo r 1958
L ip ták  András
Magyar  Gyula TV 1957
Magyar  Is tván m i k r ó
Mezei  György m i k r ó 1958
Misko lc i  I s tván mechan i kus mûhe ly fônök 1958
Molnár  Is tván TV
Moravek Ti bo r TV 1958
Mócs i  Lász ló TV stúdióba ment  dolgozni
Nagy Mihály TV 1957–2005
Novák Káro ly Hargi ta  s túdió képbontó-kezelô
Nyárádi  Gábor TV 1961–1962
Pál  Lász ló rak tá ros 1958
Papp Imre Hargi ta  s túdió
Papp József TV 1958 a Kr iszt inába ment
Parrag Gábor TV Trefor t  u tcába ment
Pék Zol tán m i k r ó
Po lgár  János TV 1960–1962
Pres i t s  Emi l URH csopor tvezetô 1958 e lhuny t
Riedl  Péter TV 1957
Rontó Ti bo r (PKI?)
Sándor  Lász ló TV
Somla i  János TV 1957 Moszkvában tanul t
Sto l l  Bé la TV 1957–1967 e lhuny t
Szabó László
Szôke Anta l m i k r ó csopor tvezetô 1957? jó l  p isztonozot t
Szekeres Ferenc m i k r ó 1958
Sz iksza i  János Hargi ta  s túdió s túd ióvezetô Kékestetôre ment
Sziget i  József 1958 középh. rádióállomásról jött
Tormás i  György,  dr. TV 1958–1967
Tóth Béla URH 1958
Tóth Gyula,  dr. TV 1961–1962
Tóth Kálmán TV 1958
Turány i  Gábor TV 1960–1961
Vadász Lász ló TV 1957
Vadon Mik lós 1958
Vámos Lász ló TV
Vanya  János mûhe l y 1958
Vásárhe ly i  Péter TV esz te rgá lyos
Vi l lány i  Ot tó ,  dr. TV csopor tvezetô 1957–1963
Zima Káro ly á l lomásvezetô 1958?
Zsór i  Vi n c e TV 1957 e lhuny t

4. ábra  A budapesti TV-adóállomás munkatársainak névsora (név, szakterület, beosztás, munkaviszony ideje, megj.)



ezt az idôtartamot majdnem minden résztvevô túllépte.
A dokumentum rögzített ideje: 2 óra 15 perc. A második
részben megkötés nélküli kerekasztal beszélgetésre ke-
rült sor 30 perces idôtartamban.

A két részbôl álló csoportos interjú az összegyûlt in-
formációk megôrzése érdekében szerkesztés nélkül lett
rögzítve. 

A feldolgozásnak kettôs célja volt. Az anyag minimá-
lis szerkesztéssel, menüvel, az eredetivel közel azonos
terjedelemben dokumentációként került véglegesítésre.
Készült egy rövidebb terjedelmû anyag a kívülállók (az
olvasók) számára, amely információveszteség árán, de
áttekinthetôbb, rendezettebb információkat ad az ötven
évvel ezelôtti elsô televíziós nagyadóról és technikát
mûködtetô szakemberekrôl.

Az információk rendszerezése az azonos jellegû in-
formációk csoportokba sorolásával lehetséges:

– a technológiai jellegû emlékek,
– személyes, munkatársakhoz, 

munkakörülményekhez kötôdô emlékek,
– egyéb, az elôzô két csoportba nem sorolható

emlékek.
Az elôzôekben említett feldolgozás ezekbôl a cso-

portokból indult ki.
A Híradástechnika folyóirat ezen különszámának mel-

lékleteként közreadott DVD lemezrôl ez a szerkesztett
változat nézhetô meg.

Az interjúkban elhangzottak jobb megértésére, az in-
formációk értelmezésére célszerû megismerni az ország
elsô televíziós adóállomásának szervezeti felépítését.

Az állomás a Rádiómûszaki Hivatal, majd a Posta Rá-
dió és TV Mûszaki Igazgatósághoz (Budapest, VIII. Tre-
fort utca 2.) tartozott, vezetôje 1958-ban Kalmár János
volt, aki már az elsô Széchenyi-hegyi televízióadás kí-
sérleteiben is részt vett.

Az adóberendezés és az energiaellátás mûködését
egymást váltva három csoport felügyelte. A 24 óra szol-
gálat, 48 óra szabadidô – ahogy akkor nevezték: 24/48
– az állomás mûködéséhez alkalmazkodó beosztás volt.
Az állomáson dolgozók életének a 24 órás munkaidô
sajátos ritmust adott és meghatározóan beleszólt min-
dennapjaikba is. A három csoport reggel 8-kor váltotta
egymást, amit az üzemnapló egy napról szóló bejegyzé-
sei is igazolnak. A csoportvezetôk Gubányi Mihály, He-
tényi László és Villányi Ottó voltak, mindhárman 1957-
ben végeztek a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamos-
mérnöki karának Gyengeáramú szakán.

Kezdetben egy csoport a csoportvezetôvel és egy
fô segédmunkással 7-8 fôbôl állt. A technikus végzett-
ségû szakemberek nagyobbik része frissen végzettként
került az állomásra. Minden csoportban dolgozott egy
idôsebb szakember, aki az adástechnikában tapaszta-
latokkal rendelkezett. Ôket általában valamelyik rádió-
állomásról helyezték át a Széchenyi-hegyi TV-adóba.

A magyar televíziózás 50 évvel ezelôtti indulása
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Fényképanyag
A csoportos interjúra többen is hoz-
tak régi fényképeket. Több mint 60
fénykép ad információt az állomás
építésérôl, a berendezésekrôl és
az ott dolgozók életérôl. A fényké-
pek többsége elektronikus formá-
ban érkezett. Az igen érdekes és
értékes anyagból nehéz volt a vá-
logatás, ezért a bemutatott felvé-
telek közül néhányhoz külön meg-
jegyzés is készült.

Hetényi László 1957-ben aláírt
munkaszerzôdése látható az elô-
zô oldali, 5. ábrán. Az 1440 Ft-os
havi üzemmérnöki fizetés, az es-
kületétel, mint a szerzôdés érvé-
nyességének a munkába állás-
sal azonos feltétele a mai
munkaszerzôdéseknél szo-
katlan elemek.

A 6. ábrán látható fény-
kép dokumentumként bizo-
nyítja az adóállomás üzem-
be helyezésének az 1958-
as üzemnaplóban is meg-
található dátumát.

Az RFT adógyár antennáját a német kolle-
gák is angol néven nevezték „super turnstile”-
nak ami a szótár szerint útelzáró forgókereszt
névvel fordítható magyarra. A magyar szakem-
berek között használt „lepke antenna” elneve-
zés a magyar mérnökök lírai fogékonyságát
bizonyíthatja (7. ábra).

Valószínû, hogy az épülô televíziós adó-
épületrôl készített fénykép egyedül álló felvé-
tel (8. ábra). Balás Dénes készítette a szom-
szédos Hargita épületbôl, ahol szüleivel la-
kott. Néhány évvel késôbb (1958-tól) Balás
Dénes a televízió állomáson dolgozott, így
fényképére meg van a magyarázat.

Néhány ma már nem élô
kollégát a következô oldala-
kon közreadott fényképek örö-
kítettek meg:

Kalmár János (9. ábra)
Gubányi Mihály (10. ábra)

Zsóri Vince (11. ábra)
Stoll Béla (12. ábra)
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6. ábra

8. ábra
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7. ábra

10. ábra  Gubányi Mihály 

9. ábra  Kalmár János és munkatársai az építkezésen
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12. ábra
Stoll Béla 
(balról a negyedik)

14. ábra 
Czakó Gyôzô

11. ábra  
Zsóri Vince

13. ábra
Csoportkép
a VII. emeletrôl



Az 1958. február 22-i megnyitó elôtt a VII. emeleten
lévô kollégákról készült a 13. fénykép. Az ünnepségen
az adót mûködtetô kollégák fehér köpenyben vannak.

A televízióban lejátszott filmek vetítôgépét Czakó
Gyôzô (14. ábra) kezelte. A csendes szavú kollegáról
most, az évfordulós emlékgyûjtéskor vált ismertté, hogy
1930-ban „Eljárás sztereoszkópikus álló és mozgófény-
képek elôállítására”, majd 1931-ben „Eljárás és beren-
dezés képnek és hangnak gramafonlemezre való egy-
idejû leképzésére és lejátszására” megnevezéssel sza-
badalmakat nyújtott be.

Írott anyagok, életrajzok
A csoportos interjúhoz kapcsolódó felhívásra több élet-
rajz és írott anyag érkezett.

Az állomáson 1958-ban pályakezdô szakemberek kö-
zül életrajzoz küldött dr. Villányi Ottó, dr. Hetényi László,
dr. Horváth Ferenc, Balás Dénes, dr. Tormási György. 

Ezeket terjedelmi okokból ebben a cikkben nem le-
hetett közreadni. Az életrajzok közös jellemzôje, hogy
látható az elsô televíziós adóállomáson végzett munka
meghatározó hatása a sikeres életutakra.

A következôkben Magyar Gyula technikatöréneti írá-
sa kerül közlésre a „nagyadó” két fényképével együtt
(15. ábra).

50 éves a budapesti televízióállomás 
a Széchenyi-hegyen

1958. február 22-én Kossa István közlekedés és posta-
ügyi miniszter felavatta az RFT gyártmányú (NDK) 30/10
kW-os tv-adót és a 453 méter magas Széchenyi-hegy te-
tején épült adóépületet, amely a hazai televíziózás szim-
bólumává vált.

A Budapesti Televízió Adó-
állomás felépítését 1955-ben
határozták el a magyar kor-
mányzati szervek. Az akkori vi-
szonyok közepette az adó- és
antenna-rendszer beszerzése
szovjet, csehszlovák és NDK
gyártóktól volt lehetséges. A
Minisztertanács 1955. január
13-i döntése alapján az NDK-
beli Stahlmontegabau vállalat
kapott megbízást egy 30/10
kW-os adó és antenna rend-
szer szállítására. 

Az adótorony és egyéb épít-
mények tervezését az UVATERV-
re bízták. 1956-ban a 23-as Ál-
lami Építôipari vállalat építette
a létesítményt. Júniusban az
UVATERV bemutatta az érdek-
lôdôknek a Széchenyi-hegyi
adóállomás makettjét.

1956. október 23-án, Buda-
pesten kitört a forradalom, le-
állt az építkezés. 

Az adóberendezés szerelését megkezdô német dol-
gozók hazautaztak. A forradalom leverése után, a fegy-
verzaj elmúltával, 1956 decemberében intézkedés tör-
tént az építkezés folytatására. 1957 júniusában a ke-
let-német szerelôk folytatták munkájukat. Kiemelt óra-
bérrel kábelszerelôket alkalmaztak a segítségükre. Az
építkezés ellenôre a Rádiómûszaki Hivatal részérôl Ma-
lindovszky Antal volt.

1957 elején Kalmár János az Agancs út 30-32-es szá-
mú „Hargita” épületben mûködô és a televízió kísérleti
adását sugárzó BHG 1 kW-os tv-adó üzemeltetôje meg-
kezdte az új televízió adóállomás személyzetének meg-
szervezését.

A Budapesti Mûszaki Egyetem, Puskás Tivadar Táv-
közlési Technikum, Kandó Kálmán Híradásipari Techni-
kum 1957-ben végzôs hallgatói lettek a Posta Rádió-
mûszaki Hivatal dolgozói, a TV adó kezelôi. A fiatal adó-
kezelô-jelöltek a lakihegyi és székesfehérvári „öregek”
(Gálos Sándor, Horonyi János, Szigeti József, Papp Jó-
zsef) vezetésével részt vettek a német szerelôk mellett
az adószekrények kábelezésében és tettek szert a ké-
sôbb nélkülözhetetlen helyismeretre. 

Az adóállomás szerelése jól haladt és 1958. január
16-án Susánszky László a Posta Rádiómûszaki Hivatal
vezetôje jelentette feletteseinek, hogy az RFT 30/10 kW-
os TV-adó megkezdte próbaüzemét. Az üzemviteli adó-
kezelô csoportok 24/48 órás szolgálatban, 3x7 fôvel dol-
goztak. A csoportok összetétele kezdetekkor: 1 fô mér-
nök-csoportvezetô, 5 fô technikus, 1 fô segédmunkás volt.
Az elsô csoportvezetôk Gubányi Mihály, Hetényi László
és Villányi Ottó voltak.

A 30/10kW-os TV „nagyadó” az OIRT 1-es csatornán,
körsugárzó 4 emeletes „lepke” antennával, 120 kW ERP-
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vel, kb. 80-100km-es körzetben biztosított vételt megfe-
lelô tv-vevô (ORION AT501) 4 elemes HTV antenna se-
gítségével.

Az OIRT 1-es csatornán sugározni elônyös volt, de
hátránya is hamar kiderült. Ezen a csatornán lehetett
Budapestrôl a legnagyobb területet besugározni, de a
frekvencia hullámterjedési tulajdonságai miatt gyakran
nyáron szovjet, spanyol, cseh, osztrák, tv-adók zavarták
a magyar mûsor nézését. A közeli, azonos frekvencián
sugárzó adók kölcsönös zavartatásának csökkentésére
a budapesti adó 8M offset frekvencián sugárzott. 

Képadó: 49,739584 MHz. Hangadó: 56,239584 MHz.
Ostrava 8P, Praha 8M, Sank Pölten Jauerling 0 offset

frekvencián.
1958. március elsejétôl bevezették a tv-elôfizetési dí-

jat (50 Ft/hó). A nagy „csoda”, a televízió varázsa hatott
és 1958 végén már 16 ezer elôfizetôt tartottak nyilván.

Milyen volt az új televízióállomás 1958-ban? Szép.
Fehér kôlap borítású 11emeletes épület, a 8. emelet

közepéig lenyúló antenna-csôtoronnyal a közepén. Az
antennatorony csúcsa az épület padlószintjétôl mérve
85,5 m volt. A toronyépülethez összekötô folyosóval egy
emeletes energiaellátó, kiszolgáló épület csatlakozott.

Az RFT 30/10 kW-os tv-adó a 4. emelettôl a 8. emele-
tig foglalt helyet, ma már szinte hihetetlen terjedelemben.

A negyedik emeleten voltak találhatók az adócsövek
hûtéséhez desztillált vizet keringetô szivattyúk, hûtôra-
diátorok és nagyteljesítményû ventillátorok. 

Az ötödik emeleten sorakoztak a 3 fázis 2 utas rács-
vezérlésû, higanygôz-egyenirányítós nagyfeszültségû táp-
egységek és egyes fokozatok hûtôegységei.

A hatodik emeletre csatlakoztak a az energia épület-
bôl a kábelaknán és csatornákon felkígyózó erôsáramú
380 V 3 fázisú betápláló kábelek az erôsáramú kapcso-
ló mezôkre. Ezen az emeleten az úgynevezett podeszt
alatt helyezték el az adó léghûtô mûvét, a keverô kamrát,
légszûrô tálcákat és két darab nagyteljesítményû ventil-
látort. A podeszt alatt elôl voltak az adócsövekhez menô
vízhûtô csöveken a vízmennyiség mérô mûszerek és a
beállítást szabályzó kerekes csapok. A podeszt tetején az
adószekrények aljához legközelebb, nagyfeszültségû szû-
rôfojtók és olajszigetelésû szûrô-kondenzátorok, egyes fo-
kozatok fûtés-transzformátorai voltak elhelyezve. A hato-
dik emeleten mûködött a 380 V 3 fázisú feszültségsza-
bályozó transzformátor és több egység fûtésszabályozó
és képadó modulátor lánc elôfeszültség tápegységei.
Több egység szeléncellás egyenirányítóval mûködött.

A hetedik emelet volt az „adóterem”. Itt helyezték el a
30 kW-os kép- és 10 kW-os hangadót, kezelôasztalt, hang-
ellenôrzô állványt. A hetedik emeleten volt használatban
a guruló képmérô kocsi, amely jellegzetes formatervezé-
se miatt hamar a „hintó” nevet kapta az adókezelôktôl. A
terem bejáratával szembeni falon a mennyezethez kö-
zel volt felszerelve az adófokozatok nagyfeszültségû, sza-
kaszoló, földelô kapcsolói. Mûködtetésük 2,5 méteres szi-
getelt kapcsoló rúd segítségével volt lehetséges. A kép-
és hangadó végfok szekrényei fölötti mennyezet áttöré-
sén az adókból a csôtápvonalak a 8. emeletre csatlakoz-
tak.

A nyolcadik emeleten volt található a képadó szim-
metrikus kimenetét aszimmetrizáló tápvonal trafó, a kép-
adó oldalsávelnyomó szûrô tápvonal egység vízhûtéses
ballaszt ellenállásokkal, a diplexer. Ezen az emeleten állt
az antenna-transzformátor, amely a 60 Ω-os tápvonalat
4x 60 Ω-ra alakította át, és innen csatlakozott 4 db mûa-
nyag szigetelésû tápkábel a négy antenna-emeletre. A
mennyezetre szerelt rácsozaton pihentek összetekerve
a kék színû PVC-fonattal burkolt antenna kábelek, kie-
gyenlítve azt a hosszúságot, amely a különbözô anten-
na emeletmagasságok miatt adódtak, mert mindegyik ká-
belnek azonos hosszúságúnak kellett lennie.

Az RFT adó a közeli Hargita-stúdióból koaxiális ká-
belen kapta a videojelet. A képkeverô egységben szint-
szabályozás, szintrögzítés után 21 MHz-es KF-re került
a videojel. A kétoldalsávos KF-jelet 56 darab elektron-
csô erôsítette, ezután 6x EZ12 csôvel történt a demodu-
láció. A videojel háromfokozatú egyenáramú erôsítôre
került. A modulátor 3. (végfok) vízhûtéses ellenállásai a
képadó RF végfokozatban voltak, itt történt a nagyszin-
tû moduláció.

Az adónak nem volt tartalék berendezése. Minden
üzemzavar az összeszokott adókezelôk azonnali bea-
vatkozását igényelte. Gyakoriak voltak a 10-20 percet
meghaladó adáskimaradások. A modulátor végfok és
RF végfok csôcseréje kb. 25 percig tartott. Az RFT adó-
val kapcsolatban átadástól lebontásig a rendszer tech-
nikáját többször is érintô újítást valósítottak meg az üzem
dolgozói. (Kezdetben minden hétfô adásszünet volt). 

Az elsô idôkben az erkölcsi elavulás és az üzembiz-
tonság javítása, késôbb az elhasználódás, a tartalék al-
katrészek elfogyása voltak az újítások ösztönzôi. A Pos-
ta megrendelt a az EMV-tôl egy 4/0,8 kW-os tv-adót tar-
taléknak. Az adó nem került felszerelésre Budapesten.
Ausztriában, St.Pölten adóállomáson üzemi adóként te-
lepítették.

A tartalékadó hiánya emlékezetes üzemzavar idejét
hosszabbította meg. 1965 áprilisában a Gyôri ETO – Ben-
fica labdarúgó mérkôzést a tv-elôfizetôk tízezrei nem lát-
hatták, mert az RFT adó képvégfok fûtés transzformáto-
ra zárlatos lett és pótlása hosszú idôt vett igénybe. 

Az esemény meggyorsította az EMV tartalékadó épí-
tését és telepítését. 1965. december 15-én megkezdte
próbaüzemét a korszerû 4/0,8 kW-os EMV adó, átkap-
csoló automatikával kiegészítve. Az öreg berendezés
részt vett a vizsgálósoros mérôeljárás bevezetésében,
az állomás dolgozói alkalmassá tették a színes tv-mûso-
rok sugárzására. A tartalékadónak sok dolga akadt és
eljött az idô a budapesti tv-adó rekonstrukciójának meg-
kezdésére.

A Posta pályázatot hirdetett a az új budapesti tv- és
mikrohullámú központ tervezésére. Az elsô díjat nem ad-
ták ki. Szép, korszerû tornyok képei láthatóak az MRT
Rádió és Televízió-újság 1971. február 1-7. címlapján, de
nem épültek meg. Gazdasági helyzetünk nem tette le-
hetôvé a megvalósításukat.

Az 1970-es években a névlegesen 30/10 kW-os adó
üzemszerûen, a minôségi jellemzôket teljesítve, már csak
18-20/4 kW-os teljesítménnyel sugárzott.
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A rekonstrukció során a toronyépület mellé kétszin-
tes adóházat építettek. Itt üzemel az új 20/4 kW-os EMV
tv-adó. Közelben áll a 152 méter magas rácsos csôto-
rony az új típusú EMV antenna panelekkel. 1975. au-
gusztus 18-án az új berendezés átvette a mûsor sugár-
zását. Az RFT adó rövid ideig hideg tartalékul szolgált,
majd elkezdôdött a leszerelése. Több mint 17 éven ke-
resztül volt szolgálatban az elsô tv „nagyadó”.

2007. december 19.

5. Összegzés és zárszó

A magyar televíziózás 50. évfordulója alkalmából vég-
zett információgyûjtés eredményeként gazdag írott és
fényképes anyag került elô. Ezek az anyagok pontosí-
tották az állomás és az adóberendezés üzembe helye-
zésének idôpontját és gazdagították a témához kap-
csolódó fényképgyûjteményt.

Érdemes külön kiemelni a videóanyagot, amely rög-
zítette az állomáson 1958-ban dolgozó 12 kolléga em-
lékeit (lásd DVD-melléklet). A csoportos interjúban meg-
találhatók a kollegák információi a berendezésekrôl, a
sajátos munkakörülményekrôl valamint akkori életükrôl.
Ez a dokumentálási forma olyan jelenlegi lehetôséggel
élt, amely a résztvevôk korát figyelembe véve nem biz-
tos, hogy néhány év múlva megismételhetô. 

A magyar televíziózás születésnapjával kapcsolat-
ban jelen beszámoló 2. fejezetében ismertetett dátu-
mok kérdésében döntéssel választani nem szabad. Az
„50. évforduló” alkalmából elôkerült dokumentumok és
új információk lehetôséget adnak arra, hogy megállapo-
dás szülessen egy közösen elfogadott idôpontban. 

Az 1958. március 1. emlékezetes idôpont a mûsort
készítô stúdió, a mûsort a nézôkhöz eljuttató mûsorszó-
ró szervezet számára, és – viccesen szólva – az 50 Ft-
os elôfizetési (késôbb készülékhasználati) díj miatt a
televízió vevôkészülék tulajdonosok számára is.

1958. március 1-én már a 30/10 kW televíziós adó-
berendezés sugárzott és több mint 10 ezer vevôkészü-
léken nézték a mûsorokat.

Az elôzôekben ismertetett új információk alapján a
munkában résztvevôk javaslata, hogy a következô ke-
rek, hatvanadik évforduló dátuma 2018. március 1. le-
gyen. 

Köszönetnyílvánítás

A magyar televíziózás 50. évfordulójának megün-
neplését az Antenna Hungária Zrt. és a Hírközlési Mú-
zeumi Alapítvány támogatta.

Az információs anyagok, dokumentumok összegyûj-
téséhez nyújtott segítségért köszönet illeti Kalotai Gé-
zát, dr. Hetényi Lászlót, Balás Dénest és dr. Horváth
Ferencet. 

A csoportos interjú megvalósításában a Puskás Ti-
vadar Távközlési Technikum, dr. Horváth László igazga-

tó úr adott pótolhatatlan segítséget. Az interjúval tá-
masztott igények megfogalmazása és a megvalósítás
szervezése dr. Tormási György és dr. Villányi Ottó mun-
kája. A csoportos interjú felvételeiért Orha Zoltán és
munkatársai, a videóanyag szerkesztési munkájáért Fa-
zekas Ákos és munkatársai érdemelnek köszönetet.

A 2007. december 10-i csoportos interjú eredményes
munkájáért köszönet illeti annak minden résztvevôjét
és támogatóját.
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1. Az elsô tv-adó az EMV-tôl: 
Kékes, 1960.

A BHG eldöntötte, hogy a tv-adástechnika témáját nem
folytatja, így az a budapesti Elektromechanikai Vállalat-
hoz (EMV) került. Az 1952-ben alapított, híradástechni-
ka kísérleti vállalat mögött ekkor már szép sikerek vol-
tak. Döntés született egy III. sávi (170 - 230 MHz) 2/0,4
kW-os adó és antennarendszere fejlesztésére. A mun-
kát a Budapesti Mûszaki Egyetem, a Posta és a Ma-
gyar Televízió szakemberei segítették

A berendezés kisteljesítményû videó- és nagyfrek-
venciás egységei 1959 végére, a teljes berendezés, a
nagyteljesítményû nagyfrekvenciás fokozatok, az úgy-
nevezett filterplexer és az antennarendszer elemei 1960
közepére készültek el. Meg kell említeni, hogy kísérleti
példány nem készült, az áramköri tervek alapján a vég-
leges mechanikai konstrukciót dolgozták ki, és ennek
alapján történt az igényes minôségû kivitelezés. A mun-
kát rendkívül sürgette, hogy az 1960. augusztus 25-én
megnyitott római olimpiai játékokat a Kékestetôn telepí-
tett adóval kívánták közvetíteni. 

Az EMV-nek sikerült állami, minisztériumi támogatás-
sal a német Rohde und Schwarz cégtôl megvásárolnia
egy televízióadó (képadó) mérôberendezést (Bildsender-
Messgestell UMF). A berendezés 1959. december végén
beérkezett. A szekrénybe beszerelt mûszerekkel elvé-
gezhetô volt a képadó teljes mérése. 

Az adóállomás létesítését 1960. február közepén
döntötték el. Rendkívül rövid részhatáridôket határoz-
tak meg a július 1-jéig terjedô négy és fél hónapra. Ezek
azután némileg eltolódtak, de a sugárzás augusztus kö-
zepén megkezdôdött. A munkában több postai részleg
és ipari vállalat vett részt. Az antennarendszer számá-
ra egy korábban az ejtôernyôsök kiképzését szolgáló,
valószínûleg a budapesti Népligetben leszerelt tornyot
építették fel Kékesen. 

Az adóberendezést és az antennarendszert össze-
kötô fôkábel a budapesti adóhoz a német cég által tar-
talékként szállított volt, amit a Posta adott. Az adóbe-
rendezést a Budapest és Miskolc közötti mikrohullámú

összeköttetés állomásaként az ötvenes évek elején épí-
tett toronyépület egy emeletén kellett elhelyezni. 

A képadó videó-frekvenciás láncában történt a nagy-
teljesítményû fokozatok nemlineáris torzításának, a ve-
vôkészülékek fázismenetének és a moduláló kábelösz-
szeköttetés lineáris torzításainak a korrekciója. A lánc
utolsó egysége a nagyteljesítményû videó végfokozat
volt, amelynek kimenôjele szolgáltatta a képadó vég-
fokozata számára a moduláló videó- és a munkaponti
egyenfeszültséget. A képadó végfokozata szimmetrikus
felépítésû, földelt katódú volt, az adócsövek Siemens
gyártmányú RS 1012 L tetródák voltak. Ezt a csôtípust
már a fejlesztés elôkészítése során kiválasztották, és
ekkor még egy csôvel aszimmetrikus végfokozatot ter-
veztek. A fejlesztés késôbbi szakaszában döntöttek a
szimmetrikus végfokozat mellett és így lett a képadó ki-
menôteljesítménye 2 kW helyett 4 kW, a hangadóé pe-
dig az 5:1 teljesítményaránynak megfelelôen 0,8 kW. 

A képadó nagyfrekvenciás láncát kvarcoszcillátor ve-
zérelte, amit frekvenciasokszorozó és erôsítôlánc köve-
tett. Az erôsítô utolsó fokozata két tetródából álló, a kép-
adó végfokozatába beépített szimmetrikus meghajtó-
erôsítô volt. A hangadó bemenôjele az automatikus frek-
venciaszabályozású (AFC) modulátort vezérelte, amit
frekvenciasokszorozó és teljesítményerôsítô, majd az
ellenütemû triódás végfokozat követett. Az adóberen-
dezéshez ellenôrzô mûszerek tartoztak, így többek kö-
zött mérôjel-generátort, ellenôrzô oszcilloszkópot, kép-
monitort és frekvencialöket-mérôt építettek be.

A kép- és a hangadó kimenô-teljesítménye a filter-
plexerre került. Ennek feladata egyrészt az oldalsável-
nyomás, másrészt a kép- és a hangadó teljesítményé-
nek egyesítése a közös adóantenna felé. A nemzetkö-
zi szabványnak megfelelôen az alsó oldalsávot a vivô-
frekvenciához viszonyított, -1 MHz alatti tartományban
jelentôs csillapítással el kellett nyomni. Az egyes végfo-
kozatoknak a saját frekvenciatartományukban az an-
tenna felé kis csillapítással kellett csatlakozniuk, ugyan-
akkor a másik végfokozat felé nagy elválasztási csilla-
pítás volt szükséges. A filterplexer két, szimmetrikus ág-
ból állt, amelyeket a be- és a kimeneten illesztô és szim-
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metrizáló transzformátorok tápláltak. A két ág négy-négy
szûrôt tartalmazott. 

A képadó a bemeneti szimmetrizálóhoz kapcsoló-
dott, a szûrôk az alsó oldalsávot visszaverték, így annak
teljesítménye a bemeneti szimmetrizálóhoz kapcsoló-
dó lezáróellenálláson elnyelôdött. A -1 MHz és +6 MHz
közötti sáv teljesítménye a kimeneti szimmetrizálón ke-
resztül került az antennacsatlakozóra. A hangadó a ki-
meneti szimmetrizálóra csatlakozott, teljesítményét a szû-
rôk visszaverték és az is az antennacsatlakozóra került.
A szimmetrizálók, a szûrôk és az ôket összekötô tápvo-
nalak koaxiális elemek voltak, melyek konstrukciója és
kivitelezése jelentôs feladat volt. 

Az adóantenna-rendszer alapegysége a rácsos ref-
lektorfal elôtt elhelyezett négy, horizontális egészhullá-
mú dipólból álló antennapanel volt. Az antennarendszer
sugárzási karakterisztikája kör alakú volt, így emeleten-
ként négy panelt szereltek fel, a rendszer négy emelet-
bôl állt. Az egyes emeleteken az antennapaneleket a
szintelosztó táplálta, a rendszer a fôelosztón keresztül
csatlakozott az adóberendezéstôl jövô fôkábelhez. Mind
a szintelosztónál, mind a fôelosztónál a kimenetet le-

záró impedanciát széles sávban 1:4 arányban kellett il-
leszteni a bemenetre. Ezt az üzemi antennarendszert
késôbb tartalékkal egészítették ki.

A berendezés mechanikai konstrukciója új és igé-
nyesen megoldott feladat volt. Az akkor természetesen
kizárólag elektroncsöves egységeket fiókokba szerel-
ték, az egyes fokozatok áramát és feszültségét átkap-
csolható mûszerrel mérték. A kép- és a hangadó egy-
ségeit 6 részbôl álló vázba építették. A filterplexert kü-
lön szekrénybe helyezték el. A berendezés fejlesztése
és kivitelezése jelentôs eredménye volt az EMV-nek. 

A fejlesztést kezdetben Halmágyi Tibor, majd korai
halála, 1960 februárja után dr. Tófalvi Gyula irányította.
Korábban Szende Bélával és Hofgard Károllyal együtt
mindketten az IRX-típusú ionoszférakutató berendezés
fejlesztôi voltak. Ezt a berendezést 1958-ban a brüsz-
szeli Világkiállításon Nagydíjjal (Grand-Prix) ismerték el. 

A négy fejlesztô 1959-ben – megosztva – a Kossuth-
díj II. fokozatát kapta. Dr. Tófalvi Gyula 1965-ig az EMV
TV adófejlesztési fôosztályát vezette, ekkor a vállalat
fômérnökének nevezték ki. Ezt a beosztást 10 évig töl-
tötte be, ezalatt készült a vállalatnál a tv-adókon kívül
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a lakihegyi 300 kW-os középhullámú és a jászberényi
két, 250 kW-os adóberendezés és antennarendszer is.
1975-ben saját kérésére, nehéz szívvel megvált az EMV-
tôl. Munkájáról naplót vezetett, aminek folyóiratban meg-
jelent részlete alapján készült a tv-adófejlesztéssel fog-
lalkozó „Érik a fény” címû játékfilm. Életérôl írt részletes
önvallomása 1989-ben jelent meg a „Mérnök vagyok”
címû kötetben. Az EMV-tôl történt távozása után több,
fontos munkakört töltött be a Magyar Híradástechnikai
Egyesülés mûszaki elnökhelyetteseként, a Távközlési
Kutató Intézet tudományos igazgatójaként és a Magyar
Ûrkutatási Iroda ügyvezetô igazgatójaként. 

A berendezést és az antennarendszert 1960 au-
gusztusában szerelték fel az adóállomáson. A beállítá-
sok és a Posta által végzett ellenôrzô mérések megtör-
ténte után a Római Nyári Olimpiai játékok megnyitóját
és a versenyeket az állomás már közvetítette. Az adást
a kedvezô földrajzi helyzetnek, az ország legmagasabb
pontjának köszönhetôen igen nagy területen vették.
Ezt elôsegítette az, hogy a vétel érdekében nagy an-
tennák készítésére és felszerelésére is készek voltak
az emberek. A feszített ütemben végzett fejlesztési és
helyszíni szerelési munkát követôen került sor 1960
ôszén és 1961 tavaszán a berendezés végleges beál-
lítására, majd részletes átadás-átvételi vizsgálatára.

Már a kékesi adóba is több ellenôrzô mûszert építet-
tek be. Az ellenôrzô és mérômûszerek fejlesztését ezu-
tán folytatták és számos jelentôs készüléket fejlesztet-
tek ki. Ezek a következôk voltak: 

1. A képadó méréseihez:
vizsgálójel-generátor, videó-vobbulátor, 
szélessávú generátor, oldalsávvizsgáló, 
tv-mérôdemodulátor, képmonitor 
és mérôoszcillószkóp. 

2. A hangadó méréseihez: 
hangfrekvenciás generátor, FM mérôdemodulátor
(löketmérô), torzításmérô. 

3. Üzemviteli készülékek: 
vizsgálójel-generátor, videófrekvenciás szinttartó,
kapcsolósáv. 

A készülékeket az egyes adóállomásokra állványba
építették, ami összekapcsolásukkal megkönnyítette a
mérést. A mûszereket természetesen külön is forgal-
mazták. 

2. A Kab-hegyi adó – 1962

A következô állomás helyszíneként a Bakonyban a Kab-
hegyet jelölték ki. Az EMV-ben a kékesi befejezô mun-
kálatokkal párhuzamosan elkezdték a berendezés fej-

lesztését. Ez, a kékesihez viszonyít-
va több vonatkozásban is új felada-
tot jelentett. Az adó frekvenciája a
III. sáv legfelsô csatornája lett, telje-
sítményeként 20/4 kW-ot írtak elô. A
fejlesztôk célul tûzték, hogy az elsô
adón szerzett tapasztalatok alapján
továbbfejlesztik a már meglévô egy-
ségeket. 

A képadó a korábbi végfokoza-
tig, ami most a meghajtófokozat lett,
azonos volt. Az új, 20 kW-os végfo-
kozatban RS1011L típusú, Siemens
gyártmányú, koaxiális felépítésû tri-
ódát alkalmaztak. A fokozat szimmet-
rikus felépítésû volt. A hangadó kis-
teljesítményû része a korábbinak fe-
lelt meg, de a nagyteljesítményû fo-
kozatokat a képadó meghajtó foko-
zatához hasonlóan alakították ki. Az
adó vezérlését és a fokozatok védel-
mét megvalósító automatika teljesen
új konstrukció volt. A be- és a kikap-
csolásra szolgáló kezelôfelületen ki-
jelzôt helyeztek el, ami tájékoztatott
a hiba helyérôl. 

Jelentôs feladat volt a filterplexer
is. A jellemzôk, az oldalsávelnyomás
frekvenciakarakterisztikája, a beme-
neti impedanciák állóhullámaránya
és a beiktatási csillapítás nagy jósá-
gú koaxiális szûrôk és pontos hullá-
mellenállású tápvonalak megvalósí-
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tását tették szükségessé. A
nagy jóságú szûrôkben nagy
köráramok és feszültségek ala-
kultak ki. E követelmények új
konstrukciós megoldásokat és
nagy pontosságú finommecha-
nikai kivitelezést igényeltek.
Egy-egy hiba a szûrôt hango-
ló rövidzár leégéshez, más he-
lyen átíveléshez vezethetett.
A teflon (PTFE) szigetelôk mel-
lett bekövetkezett átívelés so-
rán a felszabaduló fluorgáz is
jelentôs kárt okozhatott a fém
felületén. 

Jelentôs volt az antenna-
rendszer módosítása a kéke-
sihez képest. Az új rendszer a
fázistáplálással, a zúzmara el-
leni védelemmel és egyéb rész-
leteivel korszerûbb volt. Az an-
tennarendszer, a kékesihez ha-
sonlóan az antennapanelek-
bôl, az elosztókból, a rendszer
belsô kábeleibôl és az adótól
a toronyba felvezetô fôkábel-
bôl állt. 

A rendszer építôelemét ké-
pezô panel négy, egészhullá-
mú, reflektorrács elôtt elhelye-
zett, úgynevezett vastag dipól-
ból állt. A dipól mérete így le-
hetôvé tette, hogy a két féldi-
pólt közepükön fémesen ösz-
szekössék a reflektorral, meg-
oldva így mechanikus rögzíté-
süket. Az egyes dipólok szim-

Kab-hegyi antennarendszer a mérôtelepen
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metrikus tápvonalakkal csatlakoztak az aszimmerikus be-
menethez illesztô balun transzformátorhoz. A panel nagy-
frekvenciás szempontból kényes részeit az idôjárás, a
zúzmara hatása ellen védô, üvegszövet betétû, poli-
észter gyantából készült csövekkel burkolták. 

A rendszer bemenôteljesítményét szint- és emelet-
elosztók osztották szét. A lehetô legkisebb bemeneti ál-
lóhullámarány érdekében a rendszer fázistáplálását al-
kalmazták. Ez azon alapul, hogy az azonos elemekbôl,
a panelekbôl felépülô rendszer lehetôséget ad arra,
hogy az azokról reflektált azonos nagyságú jeleket al-
kalmas kapcsolással egymás kioltására használják. Ezt
azzal érik el, hogy a torony egyes oldalaira a teljesít-
ményt a kábelek hosszának alkalmas megválasztásá-
val 90 fokos fáziseltolással juttatják el. A Kab-hegyi rend-
szer bemeneti állóhullámaránya a 220 m-es fôkábel al-
só, adóoldali végén így kisebb volt, mint 1,1. A pane-
lek elhelyezése a tornyon a fázistáplálást figyelembe
véve történt. 

A bemeneti reflexió az állóhullámarány mellett a má-
sik lényeges jellemzô a horizontális sugárzási karakte-
risztika. Ennek egyenletessége, a kör alakútól való mi-
nimális eltérés az ellátottság szempontjából fontos jel-
lemzô, amire a fejlesztésnél nagy gondot fordítottak. A
teljes rendszert az EMV által Bugyi község határában
létesített mérôtelepen vizsgálták. 

3. További adók a 60-as évekbôl

A Budapesten, a Széchenyi-hegyi adóállomáson 1958-
ban üzembe helyezett adó nagyszámú elôfizetôt látott
el. A tartalék nélküli berendezés néhány, de eseten-
ként többórás üzemzavara nyomán döntés született tar-
talékadó beszerzésére. Ennek, az I. sávi 4/0,8 kW-os
adónak a fejlesztése a kékesinél kisebb frekvenciával,
és így a mintegy négyszeres hullámhosszal összefüg-
gô problémák megoldását kívánta. Ezek a problémák
elsôsorban a filterplexer mintegy negyed-hullámhosszú
szûrôinél jelentkeztek, mivel ezek mintegy másfél méte-
res hosszúsága megnehezítette azok pontos gyártá-
sát. A berendezés felépítése egyébként követte a ké-
kesi adóét. Az adó gyári átadása 1963-ban megtörtént. 

Az EMV-nek ebben az idôben jó kapcsolata alakult ki
a bécsi Siemens céggel és rajta keresztül az osztrák
mûsorszóró intézménnyel, az ORF-fel. Ausztriában az
I. sávban két állomás mûködött és ekkoriban már gon-
doltak a még az ötvenes években üzembe helyezett
adók kicserélésére. Elsôként a jauerlingi adóberende-
zésre írták ki a versenytárgyalást. Az EMV a rövid szállí-
tási határidô vállalhatósága érdekében, a Posta hoz-
zájárulásával a Budapestre elkészült adót ajánlotta meg.
Az ORF 1965. március végén az EMV-tôl rendelte meg
a berendezést, amelynek gyári átadására már június
végén sor került. 

Az ausztriai megrendelés az ipari sikeren és a jelen-
tôs devizabevételen túl további elônyökkel is járt. Az
EMV szakemberei így hozzájutottak a nyugat-európai
elôírásokhoz és a kialakult mérési és vizsgálati mód-

szerekhez, amelyeket ezután a hazai szállításoknál is al-
kalmaztak. Még abban az évben, 1965-ben az ORF ki-
írta a versenytárgyalást a tiroli, patscherkofeli, ugyan-
csak I. sávi adó szállítására, amelyre a megrendelést az
EMV decemberben megkapta. 1969-ben aztán újra ta-
lálkoztak az EMV munkatársai ezzel a két, Ausztriába
szállított adóval, amikor is alkalmassá kellett tenni a be-
rendezéseket a PAL rendszerû színestelevízió-adásra,
amihez kifejlesztették a szükséges korrektorokat. A mun-
ka során ismételten megismerték a vonatkozó elôíráso-
kat és mérési módszereket, amiket késôbb ugyanúgy
hasznosítottak. 

A tokaji Kopasz-hegyen 1960 óta mûködô adó 1 kW-
os teljesítménye és kis nyereségû antennája nem biz-
tosította elég nagy területen a vételt, ezért a Posta az
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EMV-tôl nagyobb teljesítményû adóberendezést és nagy
nyereségû antennarendszert rendelt. A II. sávban, a
84-92 MHz között kijelölt csatorna újabb megoldások
kidolgozását tette szükségessé. 

Itt említjük meg, hogy a két világrendszer közötti szem-
benállás a mûsorszórás terén is jelen volt. Ennek egyik
megnyilvánulása volt a sávok kijelölése. Nyugaton a 87,5
és 100 MHz között az FM mûsorszóró sáv volt. Az OIRT-
be tömörült kelet-európai országokban a televízió II. sáv-
ja 84 és 100 MHz között volt. Mondhatjuk, hogy ôk ott
rádióztak, ahol mi tévéztünk. Ez a vevôkészülékeknél és
a mûszereknél bonyolult helyzetet teremtett. 

A tokaji adó gyári átadására 1965 júniusában, hely-
színi üzembe helyezésére decemberében került sor. Az
antennarendszer 4 emeleten 16 dipólpanelbôl állt, ame-
lyet késôbb kiegészítettek egy egyemeletes tartalékrend-
szerrel.

A budapesti 30 kW-os adóberendezés üzembe he-
lyezése után az addig 1956-tól ott mûködô – a buda-
pesti BHG által szállított – 1 kW-os adót Pécsre helyez-
ték. Az adó teljesítménye késôbb itt is szükségessé tet-
te új berendezés felszerelését. Ennek az I. sávi 4 kW-
os adónak az üzembe helyezésére 1966 szeptemberé-
ben került sor. Az adótelepítések az 1968 augusztusá-
ban a kelet-magyarországi Komádiban átadott állomás-
sal folytatódtak. Itt két tartalékolt, 4 kW-os, III. sávi adót,
négyemeletes, 16 paneles, vertikális polarizációjú, tar-
talékolt antennarendszert és komplett mérôberendezést
helyeztek üzembe. Ez volt az elsô generációs tv-adók
sorának utolsó berendezése. A berendezés közel 46
ezer üzemóra teljesítése után ma a diósdi Rádió- és
Televíziómúzeum kiállításán látható.

Meg kell emlékezni arról, hogy milyen nehézségeket
kellett az adók gyártása során leküzdenie az EMV-nek.
A berendezések szekrényeit saját üzemében kellett gyár-
tania, amikor nyugaton több cég széles választékban,
raktárról szállította a legkülönbözôbb vázakat és fióko-
kat. A koaxiális szûrôk nagy átmérôjû vörösréz csövei is
házon belül készültek lemezbôl történô hajlítással, majd

csörlôs húzópadon méretre alakítással. Bizonyos gyár-
tási folyamatok más vállalatoknál készültek. Nehéz volt
elérni, hogy ezeket a munkákat saját tevékenységük mel-
lett elvégezzék. Ilyenek voltak például az antennaele-
mek tûzihorganyzása és idôjárásvédelmük mûanyag
elemei.

Az antennarendszerek horizontális sugárzási karak-
terisztikája az állomások egy részénél nem kör, hanem
irányított volt, amit a nemzetközi egyeztetések eredmé-
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nyeként írtak így elô. Ez a rendszerek egyedi tervezé-
sét és gyári, mérôtelepi vizsgálatát tette szükségessé.
Az antennapaneleknek a tornyon történô megfelelô el-
helyezése és a speciális teljesítményelosztó rendszer
volt a megoldás. A tervezés helyességét az antennam-
érô telepen végzett vizsgálattal igazolták és itt történt a
gyári átadás is. Az adóantennákat körbe forgatható
acéltoronyra szerelték. A teljes sávban mérték a beme-
nôimpedancia állóhullámarányát. Egy másik, fából ké-
szült toronyra elhelyezett vevôberendezéssel vizsgál-
ták a horizontális és a vertikális sugárzási karakterisz-
tikát. 

4. IV. sávi színestelevízió-adók

A Posta Kísérleti Intézet (PKI) 1965-ben méréseket vég-
zett a IV. sávi adóhálózat telephelyeinek kijelölésére, a
várható ellátottsági terület meghatározására. Ehhez az
EMV hordozható, 100 W-os adót szállított. 

A televízió adóhálózat kiépítésével szinte párhuza-
mosan, az árnyékolt területek ellátására megkezdték

átjátszóállomások létesítését. Az elsô berendezéseket
Ózdra és Salgótarjánba külföldrôl vásárolták, de az an-
tennákat az EMV szállította. A felügyeletnélküli üzemel-
tetésre szánt berendezések fejlesztését az EMV is pro-
gramjába vette a hatvanas évek második felében. Az
egyik az I. és a III. sávokra készített berendezéscsalád
volt, ami két változatban, 1 W-os és 20 W-os kimenôtel-
jesítménnyel készült. Az 1 W-os, ami a nagyobb telje-
sítményû meghajtófokozataként is mûködött, teljesen
tranzisztoros volt. A 20 W-os erôsítôhöz megfelelô tel-
jesítménytranzisztorok nem léteztek még, így abban
elektroncsô mûködött. 

A másik berendezés fejlesztését német kezdemé-
nyezésre kezdték meg. A müncheni Siemens cég kifej-
lesztette az YH 1020 típusú haladóhullámú csövet. Mû-
szaki és anyagi támogatásával kezdeményezte a csô
alkalmazásával az akkoriban bevezetés alatt álló IV/V.
sávra átjátszó berendezés fejlesztését az EMV-nél. 

A haladóhullámú csöveknek a hagyományos adó-
csövekénél nagyobb megbízhatósága és kedvezôbb
jellemzôi voltak. Az YH 1020 típusú csônek a teljes 470...
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960 MHz-es tartományban több mint ezerszeres erôsí-
tése volt, így a meghajtófokozatnak igen kis, 100 mW
alatti teljesítményt kellett szolgáltatnia. A berendezés,
mint az átjátszók általában, a kép- és a hangjeleket
együtt erôsítette. Ez a kis szintû intermodulációs termé-
kek érdekében az erôsítôfokozatok nagy linearitását igé-
nyelte, amit elôtorzító áramkörökkel valósítottak meg,
többek között a haladóhullámú csô amplitúdó-függô fá-
zis-karakterisztikájának kiegyenlítésére, a fejlesztôk által
kidolgozott AM/PM korrektorral. 

A színes televízió bevezetésének elôkészítésével
1967 óta foglalkozott a Posta. Az eredeti elképzelések
szerint a 2/0,4 kW-os adóberendezést külföldrôl, nyu-
gati országból hozták volna be. Az ajánlatok értékelé-
se idején nehézség merült fel, mivel az adó és a mû-
szerek beszerzésére biztosított devizakeret a szüksé-
gesnél kisebb volt. Ekkor tett ajánlatot az EMV és vál-
lalta, hogy egyéves határidôvel felszereli az adót és az
antennát. 

Ennek fejlesztésével és gyártásával párhuzamosan
a Budapesti Nemzetközi Vásárok idején színes kísérle-
ti adásokra került sor. 1967-ben a Széchenyi-hegyi adó-
állomásról, 1968-ban a városligeti vásárterület mellett
lévô irodaház tetejérôl történt az adás. Az 1968-as be-
mutató során a stúdióban, élôadásként készített mûsort
a Magyar Televízió szolgáltatta a székház egyik gará-
zsába beállt francia közvetítôkocsival. Az adást a hazai
vevôkészülékgyárak és az EMV kiállítási standjain lát-
hatták a látogatók. Az adó a haladóhullámú csöves, 100
Wattos berendezés középfrekvenciás modulátorral kie-
gészített változata volt. Antennaként a már kifejlesztett
UHF sávi panelantenna szolgált.

A megrendelt adó fejlesztésének indításakor eldön-
tötték, hogy a 2/0,4 kW teljesítményre a közös kép-hang
erôsítést választják és a végfokozatban klisztront alkal-
maznak. Abban az idôben a tévéadók végfokozatában
tetródát vagy klisztront alkalmaztak. A klisztron fôbb elô-
nyös tulajdonságai a hosszú élettartam és a nagy erô-
sítés volt. Az alkalmazásra kerülô típus az angliai Eng-
lish Electric Valve (EEV) gyár K370 típusa lett. 

A csôben az elektronsugarat elektromágnesek tar-
tották összefüggô nyalábban, fókuszolták. A kollektor
elgôzölögtetéses hûtésû volt. A végfokozat meghajtó-
teljesítményét KF modulált fokozat szolgáltatta. A kime-
neten a hasznos jelek mellett mellékhullámú összetevôk
is megjelentek, amelyeket a kimeneti szûrô csillapított.
A K370 típusra, közös kép-hang erôsítés esetén 2/0,4
kW-ot garantáltak. A fejlesztés során kidolgozott közép-
frekvenciás korrektor alkalmazásával sikerült az elôírt
intermodulációs torzítás teljesítése mellett 4/0,8 kW ki-
menôteljesítményt megvalósítani. 

Az eredményt bemutatták a klisztront gyártó EEV
gyár Budapestre utazott mérnökének, aki elismeréssel
nyilatkozott az eredményrôl. Az adóantennákat az adó-
állomás toronyépületének tetején helyezték el. Az elsô
magyarországi IV. sávi és egyben színestelevízió-adást
ezzel a berendezéssel 1969. március végén kezdték
meg. 

A berendezést 1975 után, amikor az új, 40 kW-os
adót üzembe helyezték, Gyôrbe telepítették át. Innen
„ment nyugdíjba” és most a diósdi Rádió és Televízió-
múzeumban ôrzik.

5. KF-modulált adók 
az 1970-es években

A televízióadók elsô korszakában a végfrekvenciás mo-
dulációt alkalmazták, ezt követôen az 1960-as években
kezdett elterjedni a középfrekvenciás (KF) moduláció.
Az új rendszernél a modulált videó- és hangjel elôállí-
tása a 30 MHz és 40 MHz közötti középfrekvenciás csa-
tornában történt. A kép-középfrekvencia általában 38,9
MHz volt. A képcsatorna kétoldalsávos modulátorát pasz-
szív elemekbôl álló oldalsávelnyomó szûrô követte. 

A korrekciók is KF-en történtek, ami jobb eredményt
tett lehetôvé. A hangcsatorna frekvenciamodulált jelé-
nek elôállítása is a KF-csatornában történt. A KF-csa-
torna a kimenô, RF-csatornához viszonyítva fordított fek-
vésû, azaz a hangvivô a képvivôhöz képest -6,5 MHz
frekvenciatávolságra, 32,4 MHz-en helyezkedett el. A
közös kép-hang erôsítésû adóknál a két csatorna egye-
sítése és a végfokozatban keletkezô intermodulációs
termékek elôtorzítása is KF-en történt. A KF csatorna
felkeverése során, a képvivônél a KF-fel nagyobb osz-
cillátorjel eredményeként a csatorna fekvése a szabvá-
nyosnak megfelelôen alakult ki. 

A kép és a hangadó végfokozatok teljesítményét e
rendszernél diplexer egyesíti, amelynek nincs feladata
az oldalsáv elnyomására. Közös kép-hang végfokoza-
tú adóknál a kimenôjel mellékhullám-tartalmát szûrô nyom-
ja el. A KF-modulációt az EMV az elsô átjátszó-beren-
dezéseket követôen, a kísérleti színestelevízió-adások-
nál alkalmazta elôször. Az elsô KF-modulált adó a 4/0,8
kW-os, IV. sávi berendezés volt.

1970-ben ismét nagy feladatot kapott az EMV. Sike-
rült megnyernie az osztrák ORF pályázatát egy I. sávi
10/2 kW-os adóberendezésnek a Jauerling állomásra
történô szállítására. A berendezés külön kép-hang erô-
sítésû, KF-modulált volt. A KF-modulációt I. sávi beren-
dezésnél nemzetközi szinten elôször az EMV-ben al-
kalmazták, ami több nehézség megoldását tette szük-
ségessé, tekintettel a 40 MHz alatti KF-csatorna és az
50 MHz feletti kimenô RF-csatorna közelségére. A foko-
zatok tranzisztorosak voltak, csak a teljesítményfoko-
zatokban alkalmaztak adócsöveket, tetródákat. A vég-
fokozatok teljesítményét egyesítô diplexerben a szûrô-
ágakat nagyteljesítményû, 3 dB-es szalagvonalas csa-
toló, úgynevezett kvadratura-hibrid kapcsolta össze. A
berendezést 1971-ben szerelték fel és adták át. Ez a
fejlesztés alapozta meg a KF-modulált nagyteljesítmé-
nyû adók sorozatát. 

Az 1970-es évtized elsô felében az EMV kifejlesz-
tette az I. és a III. sávi 4/0,8 kW-os és 20/4 kW-os, va-
lamint a III. és IV/V. sávi 1/0,2 kW-os adókat. Ezeket a
következô adóállomásokon helyezték üzembe: 
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• Budapesten I. sávi 20/4 kW-os berendezést 
a régi 30/10 kW-os, NDK gyártmányú adó helyett;

• Gyôrött III. sávi 4/0,8 kW-os berendezést 
az új adóállomáson;

• Kab-hegyen III. sávi 20/4 kW-os berendezést 
a régi EMV adó helyett;

• Kékesen III. sávi 4/0,8 kW-os berendezést 
az új adóépületben;

• Nagykanizsán I. sávi 4/0,8 kW-os berendezést 
és nyolcemeletes, irányított antennarendszert 
az új adóállomáson;

• Pécsett I. sávi 4/0,8 kW-os berendezést 
és négyemeletes, irányított antennarendszert 
az új adóállomáson;

• Szentesen III. sávi 20/4 kW-os berendezést 
a régi francia gyártmányú adó helyett;

• továbbá 1/0,2 kW-os adókat 
Sopronban, Szegeden és Csávolyban. 

Az adóállomások többnyire azonos teljesítményû
tartalékadókat is kaptak.

A nagykanizsai adóberendezés 1974. december 20-
i üzembe helyezése és 1996. március 1-i leszerelése
között, több mint 21 év alatt 100 605 órát üzemelt.

A kezdeti idôszakban, amikor egy adóállomásra csak
egy tv-adó került, a berendezés ellenôrzésére az EMV
kezelôasztalt szállított. Ebben helyezték el a kép és a
hang ellenôrzésére a monitorokat, oszcilloszkópokat, a
mûködtetés vezérlésére, valamint az üzem ellenôrzés-
re szolgáló kezelô és ellenôrzô szerveket. 1970 körül már
egyértelmû volt, hogy az állomásokon két tv-mûsor, to-
vábbá URH-sávi rádiómûsorok adói is mûködni fognak.
Ekkortól már kezelôállványokban helyezték el az üzemi
ellenôrzô és kezelô szerveket. Az állványok a bôvítést
és a készülékek cseréjét is lehetôvé tették. 

A budapesti IV. sávi adó elindulása után a Posta
megkezdte a televízió második mûsora számára adók
létesítését. Ennek sorában elsôként a pécsi adóberen-
dezés szállítására írtak ki nemzetközi versenytárgya-
lást. Ezt a japán NEC cég nyerte meg. 

A következô állomás Tokaj lett. Itt már az EMV is részt
vett a szállításban, a berendezés meghajtófokozatára
és az adóantenna-rendszerre kapott megrendelést. A
meghajtófokozat KF-modulált rendszerû, az automati-
kus tartalékolású rendszernek megfelelô volt. Két, azo-
nos felépítésû – üzemi és tartalék – részbôl állt, ame-
lyek a kép- és a hangvégfok számára szolgáltatták a
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meghajtóteljesítményt. Az üzemi meghajtó fokozat hi-
bája esetén automatikus átkapcsolás történt a tartalék-
ra. Valamelyik nagyteljesítményû, klisztronos végfoko-
zat hibája esetén a berendezés úgynevezett multiplex
tartalékolásra állt át. Ilyenkor a hibátlan végfok kisebb
teljesítménnyel együtt erôsítette a kép- és a hangcsa-
torna jelét. Ebben az esetben a meghajtófokozat is en-
nek megfelelôen együttes kép- és hangjelet szolgálta-
tott. Az adóantenna-rendszer dipólpanelekbôl állt. 

Meg kell említeni, hogy az EMV nemcsak televízió-
adókat, hanem mûsorszóró és kommunikációs rádió-
adókat, azok antennáit, távközlési készülékeket, vala-
mint mûszereket is gyártott. Ezek közül kiemelkedik a
lakihegyi 2x150 kW-os középhullámú adóberendezés,
valamint a jászberényi 250 kW-os adók és antennarend-
szerük. 

6. Adástechnikai tevékenység 
az 1980-as években

Az EMV 1976-ban megszûnt, beolvasztották a BHG
Híradástechnikai Vállalatba. Az adástechnikai fejlesz-

tés és gyártás kezdetben a BHG Egyedi és Kísérleti
Gyárában folyt. A vállalat vezetésének ekkori álláspont-
ja szerint az adástechnikai tevékenység addig folytató-
dik, amíg arra a Postának erre szüksége van és a be-
rendezések nem szerezhetôk be a KGST keretében a
szocialista országokból. 

Az adók fejlesztése és gyártása a Posta megrende-
lései és a téma iránt elkötelezett, volt EMV dolgozók te-
vékenységének eredményeként tovább élt. A BHG Fej-
lesztési Intézetének 1978-ban történt megalakítását kö-
vetôen a fejlesztés az Adástechnikai fejlesztési fôosz-
tály feladata lett, a gyártást áthelyezték a vállalat 1. szá-
mú, budapesti, Fehérvári úti gyárába. A Posta ebben
az idôben azt az álláspontját közölte a BHG-val, hogy
a IV. sávi adókat importálja. Ezt a BHG vezetése úgy ér-
telmezte, hogy nincs szükség semmilyen, ebben a sáv-
ban mûködô berendezésre, még átjátszóra sem. Ennek
eredményeként ezek a gyár választékában nem jelen-
tek meg, így a következô években, a létesülô IV. sávi
átjátszóhálózat berendezéseit a Posta egy kisipari vál-
lalattól szerezte be. 

A Híradótechnikai Vállalat beolvasztása után az adás-
technikai és a HTV termékek gyártására egy új, 7. szá

mú gyárat szerveztek a BHG-ban. 

Az 1980-as években a BHG-ban
export célra egy teljesen félvezetôs
adó és átjátszó berendezéscsaládot
fejlesztettek ki. A KF-modulált rend-
szerû, moduláris felépítésû berende-
zések 1 W, 10 W és 100 W teljesítmé-
nyûek voltak. A frekvenciasávok le-
fedték a teljes I-V, azaz az 50-tôl 790
MHz-ig terjedô tartományt. A vevô- és
az adóantennák elemeibôl különbö-
zô nyereségû és sugárzási jelleggör-
béjû rendszerek voltak megvalósítha-
tók. A berendezéscsaládból közel 150
készletet szállítottak a 80-as években.

Az 1980-as években a Széchenyi-
hegyi adóállomásról az V. sávban, az
58. csatornán megkezdték a Szovjet
Televízió mûholdas mûsorának sugár-
zását. Ehhez a japán gyártmányú adó-
hoz a BHG szállította az antennarend-
szert, amelynek különlegessége az
volt, hogy a sugárzási jelleggörbét nem
a frekvenciának megfelelô átmérôjû
tornyon, hanem annál lényegesen na-
gyobbon felszerelt rendszerrel kellett
megvalósítani.

7. A fejlesztés és gyártás
megszûnése 

Az 1990-es években a BHG már nem
szállított tv-adókat, azokat importálták.
A BHG adástechnikával is foglalkozó
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fejlesztô és gyártórészlegeibôl alakult meg 1994-ben az
Antenna-BHG Adástechnikai (ABA) Kft. Ennek tulajdo-
nosai az Antenna Hungária Rt. és a BHG Híradástech-
nikai Vállalat voltak. A cég késôbb teljesen az Antenna
Hungária Rt. tulajdonába került, és ekkor felvette az
Antecom Rt. nevet. 

Az Antenna Hungária Rt. 2003 decemberében tel-
jesen eladta az Antecomot, így a cég tulajdonjoga tel-
jes egészében átszállt a Pannon Rendszerház Informa-
tikai Rt.-re, azaz magántulajdonba került. Az Antecom
Rt. tevékenységi köre a kiadott sajtóközlemény szerint
adóberendezések és antennák fejlesztése, gyártása,
telepítése, illetve javítása. A valóságban ez a tevékeny-
ség telepítésre és javításra korlátozódik. Az adástech-
nikai fejlesztési és gyártási tevékenység közel fél év-
század után ezzel véget ért.

8. Munkatársak

Az elsô kékesi adóberendezés fejlesztését a követke-
zô külsô szakértôk segítették: 

Barát Zoltán, Ferenczy Pál és Komarik József a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem oktatói, Gubányi Mihály, Nem-
csics Elek és Villányi Ottó a Posta mérnökei, valamint
Horváth Pál a Magyar Televízió mérnöke. 

A fejlesztés belsô munkatársai a kékesi adó készíté-
sének idején: Bernhardt Richárd, Csepregi-Horváth Káz-
mér, Ecseri Antal, Falus László, Gärtner Péter, Konczér
Oszkár, Regenye Gyôzô, Steffler Sándor, Szalai Pál és
Varga László voltak. 

A mechanikai konstrukciót Hofgard Károly és Szabó
Gergely, a mechanikai kivitelezést Török István és An-
tonighel Károly, a szerelést Kucsera István vezette. Az
EMV-ben kiváló szakmunkások dolgoztak, akik példa-
mutató színvonalon, alkotó módon oldották meg a nagy-
frekvenciás, nagyteljesítményû berendezés által támasz-
tott minôségi követelményeket. Az adók, az antennák
és a mûszerek fejlesztése 1962-ben szétvált, az adófej-
lesztôk egy része ezután Kincses Béla vezetésével a mû-
szerek fejlesztésén dolgozott tovább. 

A TV adóberendezések fejlesztésének munkatársai
a kékesi adó utáni és a késôbbi idôben a már említettek:

Ecseri Antal, Falus László, Gärtner Péter, Szalai Pál
és Varga László, valamint a továbbiakban, többségük-
ben még évtizedekig: Bereczky József, Bihari György,
Bordács Iván, Füredi Róbert, Hercz Endre, Hetényi Lász-
ló, Kékes László, Koren István, Mandják Géza, Pákai
László, Solymosi Pál, Somodi József, Somodiné Ben-
der Cecilia, Szalay István, Szépvölgyi Gábor, Szombati
János és Turányi Gábor. 

A koaxiális berendezések és antennarendszerek fej-
lesztôi Fürst Lajos, Gáspár Csaba, Jósa László, Ladá-
nyi-Túróczy Béla, Mosoni István, Soós Tibor, Süle János,
Szabó Pál, Szabó Zoltán és Szalai Pál voltak. 

Az adóberendezések fejlesztésének fontos résztve-
vôi a kísérleti mûszerészek, akik közül meg kell említeni
Andócsi Imrét és Dreiszker Józsefet.

A berendezések gyártása és helyszíni szerelése so-
rán sok mûszaki problémát oldottak meg a terület irá-
nyítói: Boldizsár László, Hradeczky Béla, Ruzsinszky Zsolt,
Szabóné Szende Zsuzsa, Szeltner György és Zimmer-
mann Tibor. 

Az egyedi gyártású adók végmérése és helyszíni sze-
relése alkotó munkát igényelt az ezen a területen dolgo-
zó következô munkatársaktól: 

Cifer Péter, Förster Miklós, Fuchs Péter, Havas-Hor-
váth András, Kékesi Etelka, Máday Péter, Pálossy János,
Petzl Tibor, Polgár Sándor, Seffer Dániel, Tímár István,
Tichy László és Ughy Elek. 

E cikk szerzôje sajnálja, hogy terjedelmi okokból nem
részletezheti a munkatársak szerepét, érdemeit és nem
bôvítheti a felsorolást azokkal, akik a fentieken kívül, ki-
sebb mértékben, de eredményes és fáradságot nem kí-
mélô módon részt vettek a berendezések létrehozásá-
ban. Egyben nagy örömmel állapítja meg, hogy az élet-
veszélyes feszültséggel mûködô berendezések méré-
se és az antennarendszerek nagy magasságban vég-
zett szerelése során nem történt baleset.
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1. Bevezetés

A digitalizáció a televíziózás történetében az elsô olyan
technológiai változás, ahol a meglévô készülékek ön-
magukban nem alkalmasak az új jelek vételére, feldol-
gozására. A digitális átállás azonban nem puszta tech-
nológiai váltás, az átállás bonyolult gazdasági és társa-
dalmi hatású folyamat, amely a lakossági, szolgáltatói
és kormányzati szektort egyaránt érinti. 

Lényegében minden magyar háztartás a célcsoport-
ja, kibôvíti az audiovizuális szolgáltatásválasztékot, elô-
segítheti az információs társadalmi szolgáltatások terje-
dését, átrendezheti az analóg piaci erôviszonyokat és
jövedelemfolyamatokat a hírközlési és a médiaszektor-
ban. A digitális átállás nem csak nemzeti, hanem nem-
zetközi szintû feladat, ahol földfelszíni televíziós mûsor-
szórás során hatékony és összehangolt spektrumgaz-
dálkodást igényel.

A digitális átállás egyik alapvetô célja az analóg föld-
felszíni mûsorszórás lekapcsolása 2012-ig. A digitális át-
állás fogalma nem csupán a földfelszíni televíziós mû-

sorszóráshoz kötôdik, hanem a teljes audiovizuális piac
vonatkozásában, valamennyi mûsorterjesztô hálózatra
kiterjedôen értelmezendô (1. ábra). 

2. Mûsorterjesztési platformok

A mûsorterjesztési hálózatok közül a legnagyobb lefe-
dettséget az analóg kábeltelevíziós hálózatok érték el
80% home passed mellett a háztartások közel 60%-t lát-
ják el televíziós mûsorjelekkel. Feltörekvôben vannak az
új digitális mûsorterjesztési platformok (IPTV, DTH). Az
analóg földfelszíni vétellel jelenleg a lakosság 25%-a
jut három országos televízió csatornához. 

A digitális átállás során a lakosság ezen 25%-a ke-
rül 2012-ig döntési pozícióba, hogy a jövôben milyen más
platformon keresztül kívánja elérni megszokott vagy új
televíziós tartalmait. Valójában több, mint 25%-a érintett
a lakosságnak, s nem szabad megfeledkeznünk arról
sem, hogy egy háztartásban jellemzôen kettô, három
televízió készülék is van, melyek eltérô vételi móddal ren-
delkezhetnek. 

A digitalizálás elônyeit négy
szóval jellemezhetjük: interaktivi-
tás, mobilitás, minôség, nagyobb
mûsorválaszték. Az egyes digitá-
lis mûsorterjesztési platformok el-
térô erôségekkel bírnak ezen is-
mérvekben, de minden egyes mû-
sorterjesztési platformnak meg van
a maga helye. 

Mobilitás:
A földfelszíni mûsorvétel az el-

múlt években teret veszített, de
a digitalizáció során új formája a
DVB-H alapú mobil-televíziózás je-
lenik meg. 

Interaktivitás:
A vezetékes (DVB-C, IPTV)

vagy mobiltechnológiák maguk-
ban hordozzák az interaktivitás le-
hetôségét és ezáltal a nemlineá-
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A digitalizálás alapvetôen változtatja meg televíziózásról alkotott képünket, olyan új szolgáltatások jelennek meg, melyek

k orábban elképzelhetetlenek voltak. A digitális televíziózás távlatosan jó alapot biztosíthat olyan új típusú médiatermékek be-

vezetésére, mint például az igény szerint lehívható videó (video-on-demand, VOD), vagy az interaktív televíziózás. A digitali-

záció a minôség javulás mellett a választék bôvülését is jelenti, és idôvel lehetôséget nyújthat arra is, hogy a televízió az

információs társadalom fejlôdésének hatékony alternatív végfelhasználói eszköze legyen a személyi számítógép mellett.

1. ábra



ris audiovizuális szolgáltatások bevezetését is (például
az IPTV esetén a videotéka szolgáltatást).

Szélesebb mûsorválaszték:
Minden analóg mûsorterjesztési mód digitalizálása

során a felhasznált frekvenciasáv hatékonyabb kihasz-
nálásával növekszik az átvihetô televíziós csatornák szá-
ma. Ez a médiapluralizmus erôsödését jelentheti, több
tartalom közül választhat a nézô. 

Minôség:
Az infokommunikáció területére jellemzô, hogy csak

olyan szolgáltatás, eszköz adható el az elôfizetônek, mely
mögött valós szolgáltatás húzódik meg. A televíziózás
paradox jelensége a HDTV. A lakosság nem elhanyagol-
ható része vásárolta meg a nagyfelbontású televíziós je-
lek vételére alkalmas készüléket, annak ellenére, hogy
szolgáltatás még nem lelhetô fel mögötte. A technoló-
giai fejlôdés az értéklánc elemeiben (tartalom-elôállítás,
átvitel, vételi oldal) egyenként is végbement, elôsegítve
a HDTV szolgáltatások kereskedelmi bevezetését. 2008-
ban a mûholdas, kábeltelevíziós hálózatok program-kíná-
latában, hazánkban is megjelenek e mûsorok (2. ábra).

3. Mit hozhat még 
a televíziózás fejlôdése? 

Mi történik a digitalizálás után? Technológia vagy igény
vezérelte lesz-e a folyamat?

A japán NHK bejelentése szerint megkezdték az ult-
ra HD fejlesztését, mely akár 33 millió pixelnyi képi in-
formáció továbbítását teszi majd lehetôvé 7680x4320

képpontos felbontásban. Ez nagyságrendekkel több,
mint a jelenleg legfejlettebbnek számító 2,1 millió körüli
pixelszámmal operáló, 1980x1080-as felbontást kínáló
technológia. Ha figyelembe vesszük, hogy a most is-
mert HDTV szabványosítási folyamata 27 évvel ezelôtt
kezdôdött, akkor az ultra HD hétköznapi elterjedése is
még várat magára. 

Az ultra HD fejlesztés mellett, várható hogy megje-
lennek a térhatású élményt kínáló televíziók is. Mindkét
megoldás a magasabb képpontszám miatt nagyobb ka-
pacitást igényel az átvitel során, melyhez nagyobb frek-
vencia-sávszélesség is szükséges. Lesz e elég sávszé-
lesség az egyes átviteli platformokon ? 

A földfelszíni mûsorszóró hálózatok digitalizálása frek-
vencianyereséghez (digital dividend) vezet. E nyereség
új típusú felhasználási módját még vizsgálják (új televí-
ziós tartalmak átvitele, multimédiás alkalmazások stb.)
A WRC07 döntése értelmében a mûsorszórósáv egy ré-
sze (790-862 MHz) 2015-tôl mobilszolgálatra is kijelölhe-
tôvé válik. Új mobil multimédiás alkalmazások jelenhet-
nek meg, mely a televíziózásról alkotott képünket ismé-
telten megváltoztathatja. 

A technológiai változások televízió nézési szokása-
inkat megváltoztatják. Cél, hogy bármely tartalmat, bár-
hol és bármikor elérhessünk, már nem tûnik távolinak.
E határtalanak tûnô lehetôség egyben a ma ismert te-
levíziózás végét is magában hordozza! Már ma is léte-
zô vetélytárssal a szélessávú internettel kell megküzde-
nie a jövô televíziójának a nappaliban elfoglalt helyéért.
A jövô generációja már nem elégszik meg a passzív te-
levízió nézéssel, aktívan maga szervezi, hogy mely tar-
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talmakat mikor, milyen formátumban és eszközön kíván
letölteni majd megtekinteni. Az információ átvitelének
és tárolásának költség trendjeit figyelve azok 10 év alatt
a jelenlegi árak tizedére zuhannak. Ez nagyban elôse-
gíti e fogyasztói magatartás átalakulását. Gondoljunk
csak a fiatalok által közkedvelt ma használatos MP4 le-
játszókra, melyek általánosan 1 Gbyte beépített memó-
riával rendelkeznek. Évekkel ezelôtt elképzelhetetlennek
vagy megfizethetetlennek tûntek az ilyen eszközök.

A fogyasztói magatartás
megváltozása az infokommu-
nikációs és médiapiaci szerep-
lôket arra ösztönzi, hogy új üz-
leti modelleket dolgozzanak ki,
mert a bevált ma ismert mód-
szerek alkalmazása mellett rö-
vid idô alatt elvesztik elôfize-
tôiket, nézôiket (3. ábra). A né-
zô aktívvá válásával például
megszûnik a prime time fogal-
ma és a harminc másodperces
reklámszpottok is elvesztik cél-
közönségüket. 

A televíziózás fejlôdése egy-
szerre technológia- és igény-
vezérelt folyamat, de látható,
hogy a két irányvonal egymás-

tól eltérô úton jár. A technológia fejlôdés útja hozhat még
(formátum)háborúkat, és ahogy azt a televíziózás terü-
letén már megszoktuk, nagyon sok kigondolt briliáns mû-
szaki megoldás lehet áldozata e csatáknak (lásd Blu-
ray kontra HD DVD). 

Abban csak reménykedhetünk, hogy a végsô gyôz-
tes nem lehet más, mint maga a nézô. 

A televíziózás új korszakai
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Mottó:
Nincs új a Nap alatt... vagy mégis?!

A kísérleti televízióadások lebonyolítói mesélték, hogy kamerájuk nem
volt, csak filmbontójuk, így a napi felkonferálásokat is ennek segítségével
kellett megoldaniuk. Megvalósították a világ elsô „virtuális bemondó”-nôjét,
vagyis a filmhíradó munkatársai a filmkamera elé ültették a kor egyik üdvös-
kéjét, Krencsey Mariann mûvésznôt (lásd Tenkes kapitánya) és elmondatták
vele a felkonferáló szöveget: „Kedves Nézôink! Önök a Magyar Televízió kí-
sérleti adását látják az OIRT 1-es csatornáján... Mindenkinek jó szórakozást
kívánok a stáb, vagyis a Posta Rádiómûszaki Igazgatósága nevében...”

Az így elkészített néhány perces filmet elôhívták, sokszorosították és a
bemutatandó játékfilm elé ragasztották. Ezek lettek a befutó képek. A lebo-
nyolító ifjú technikusok úgy emlékeznek mosolyogva, hogy a legtöbben min-
den vetítés elôtt egy-két filmkockányi „Krencsey Mariannt” kivágtak a befu-
tó részbôl emléknek. (Így a vetítések számának gyarapodásával lassan, de
biztosan elfogytak a befutóképek.)

Telt-múlt az idô... elérkezett az új évezred és egyik kedvenc tanítványom,
Czap László „Virtuális bemondó” címû cikkére lettem figyelmes éppen a Hír-
adástechnika hasábjain (LX. évf., 2005/1, pp.7-11): „...A beszéd érthetôsé-
gét javítja, ha látjuk a beszélô személy arcát, ezzel együtt az artikulációját.
Ez a vizuális információ különösen sokat segít zajos környezetben és hal-
lássérültek esetében.” – írja a szerzô és mennyire igaza van, hogy „a testbe-
széddel árnyaljuk mondandónkat, megerôsítjük vagy éppen cáfoljuk verbá-
lis üzenetünket.” 

Én is pontosan annyira voltam morcos, mint Ananova, a bájos virtuális
bemondónô, mikor megtudtam, hogy az 50 éves jubileumra készülô célszá-
mot nekem kell megszerkesztenem, majd az utolsó pont leütése után en-
gem is az itt látható boldogság töltött el...
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Az 1949-ben alapított HTE hagyományosan a
híradástechnika (Híradástechnikai Tudományos
Egyesület), majd a távközlés és informatika kon-
vergenciájának elôtérbe kerülésével mindinkább
az infokommunikáció civil szakmai szervezete,
amelyet 1998-ban, rövidítésének megtartása mel-
lett névváltozással is követett: Hírközlési és Infor-
matikai Tudományos Egyesület. 

A HTE alapszabálya szerint: „az információs társa-
dalom kialakulása és fejlôdése érdekében az egymás-
sal szorosan együttmûködô és összefonódó távköz-
lés, mûsorszórás, számítástechnika, informatika, elektro-
nika, elektronikus média, tartalomkezelés és további
rokon szakmák – együtt: az infokommunikáció – terü-
letén mûködô kutató, fejlesztô, gyártó, szolgáltató, üze-

meltetô, oktató, szabályozó, forgalmazó és alkalmazó
mûszaki, gazdasági és jogi szakemberek, valamint ha-
zai és külföldi szervezetek önkéntes és autonóm kö-
zössége”. 

Az Egyesület küldetése szerint: 
• segíti az információs és kommunikációs techno-

lógiák konvergenciáját, a szinergikus alkalmazá-
sok megjelenését és megvalósítását; 

• bôvíti tagjai szakmai felkészültségét a hazai és
nemzetközi mûszaki és tudományos eredmé-
nyekrôl szóló tájékoztatással, valamint szakmai
kapcsolatok létrehozásával; 

• elôsegíti az infokommunikációs terület tervezési,
szolgáltatási, gyártási, szabályozási és vezetési
tapasztalatainak és elképzeléseinek cseréjét,
eredményeinek terítését;

• képviseli a szakterület társadalmi jelentôségét
és érdekeit, segíti a szakmai alkotómunka társa-
dalmi elismerését;

• összehangolja a csoportérdekekbôl és szakmai
fejlesztésekbôl származó, gyakran eltérô szak-
mai véleményeket és feladatokat. 

Az Egyesület közhasznú szervezet, saját szaklap-
pal (Híradástechnika) és honlappal rendelkezik, rend-
szeresen szervez szakmai rendezvényeket, klubese-
ményeket, konferenciákat és évente Kongresszust.
Az Egyesületben az ipari és szolgáltatói szféra, az
akadémiai szféra (felsôoktatás, kutatás) és a szabályo-
zás képviselôi egyaránt jelen vannak, párbeszédet,
rugalmas együttmûködési és munkavégzési formákat
téve lehetôvé. 

A HTE szervezeti egységei (szakosztályok, klubok,
területi szervezetek), jórészt önszervezôdéssel, lefe-
dik szakterületünk zömét és az ország nagy részét. Tö-
rekvésünk minden fontosnak ítélt szakmai területen, il-
letve minden régióban való megjelenés, igény szerint
bôvülô rendezvényeinken a tovább szélesedô konver-
gencia és az információs társadalom (összekapcsolt
tudástársadalom) gondolatának képviselete. 

Célunk, hogy az állami és civil szervezetekkel együtt-
mûködve az Egyesület a tagság mozgósításával aktív
szerepet vállaljon a magyar társadalom, a nemzetgazda-
ság és az infokommunikációs szektor fejlôdését szol-
gáló feladatok megoldásában. 

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Telefon: 353-1027  •  Fax: 353-0451
Honlap: www.hte.hu  •  E-mail: info@hte.hu

Hírközlési és Informatikai 
Tudományos Egyesület 
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