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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Sopron – 2010. november 30. 
 
Elindult a MinDig TV szolgáltatás Sopron vételkörze tében: 
decembert ıl az elıfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televíz iós 
szolgáltatás az egész országba eljut 
 
A mai napon ünnepélyes ceremónia keretében elindult  a digitális földfelszíni 
televíziós kereskedelmi szolgáltatás Sopron vételkö rzetében. Dr. Fodor Tamás, 
Sopron polgármestere, valamint Jean-Francois Fenech , az Antenna Hungária 
vezérigazgatója gombnyomással indították el a digit ális földfelszíni televíziós 
szolgáltatást Sopronban. Az Antenna Hungária 2010. decemberében összesen 
14 új telephelyen indítja el a kereskedelmi szolgál tatást, a digitális hálózat 
lakossági lefedettsége ezáltal 95 százalékra emelke dik. 
 
2010. november 30-án ünnepélyes ceremónia keretében Dr. Fodor Tamás, Sopron 
polgármestere, valamint Jean-Francois Fenech, az Antenna Hungária 
vezérigazgatója gombnyomással indították el a digitális földfelszíni televíziós 
szolgáltatást Sopron vételkörzetében. A médiaeseményt szakmai workshop követte, 
a mősorszóró, eszközforgalmazó, antennaszerelı cégek képviselıinek részvételével. 
 
Az Antenna Hungária 2010. decemberében összesen 14 új telephelyen indítja el a 
kereskedelmi szolgáltatást, a digitális hálózat lakossági lefedettsége ezáltal 95 
százalékra emelkedik. Északnyugat-Magyarországon a korábban elindított gyıri, 
vasvári és kabhegyi adókhoz decemberben Sopron – két telephellyel -, Gerecse, 
Tatabánya, Mór és Siófok telephelyek csatlakoznak. Az idei hálózatbıvítéssel, 
valamint a kabhegyi adót érintı, napokban megvalósult jelentıs 
teljesítményemeléssel a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások vételi 
körülményei tovább javulnak, a tetıantennás vételen kívül a régió nagy részén még 
optimálisabb vételi lehetıségeket biztosítva a nézık számára. 
 
Az Antenna Hungária a GfK Hungária Kft. havi értékesítési statisztikáit is felhasználja 
kimutatásainak összeállításához. A legfrissebb, október végi értékesítési adatok 
alapján a magyar háztartások közel 10 százaléka rendelkezett DVB-T MPEG-4 
vevıkészülékkel (dekóderek, integrált televíziók, PCI és USB kártyák és stickek). A 
felhasználók számát illetıen a MinDig TV-t használó háztartások száma meghaladta 
a 120 ezret.  
 
Folyamatosan növekszik a MinDig TV matrciás készülékek választéka, immáron 15 
féle dekóder és 107 integrált televíziókészülék típus található a kínálatban. Egyre 
több boltban és üzlethálózatban kapható MinDig TV matricás készülék, jelenleg 
országszerte több mint 600 üzletben vásárolhatunk ilyen vevıeszközt. Ezzel 
párhuzamosan a DVB-T dekóderek átlagára a tavalyi évhez képest közel 35%-ot 
csökkent, karácsonyra kiváló ajándékozási lehetıséget biztosítva mindenkinek. 
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A MinDig TV szolgáltatásra történı váltás folyamatát erısíti a lapos képernyıs 
televíziók forgalmazása, hiszen már alig lehet olyan LCD vagy plazma-televíziót 
kapni Magyarországon, melyben ne lenne megtalálható a MinDig TV szolgáltatás 
vételéhez szükséges DVB-T MPEG-4 tuner. Ezáltal annak a nézınek, aki DVB-T 
MPEG-4 tunerrel felszerelt LCD vagy plazma-televízióra cseréli régi készülékét, nem 
szükséges, hogy külön dekódert vásároljon a MinDig TV szolgáltatás vételéhez.  
 
Az Antenna Hungária a karácsonyi szezon közeledtével két akciót is hirdetett, a 
MinDig TV akciója keretében aki most vásárol az akcióban részt vevı MinDig TV 
matricás vevıkészüléket, az további 10 csatornát nézhet fél éven keresztül. A MinDig 
TV Extra akciójában pedig egyéves elıfizetés esetén a vételhez szükséges dekódert 
vagy CA-modult fél áron (9 990 Ft, illetve 4 990 Ft) kínálja a cég. 
 
 „A digitális földfelszíni televízió jelentıs szociális missziót is betölt, hiszen a kábeles 
szolgáltatásokkal ellentétben ez a platform egyedülálló módon biztosítja a választás 
szabadságát a nézı számára a szabadon fogható és az elıfizetéses kínálat között 
nemcsak most, de az analóg lekapcsolást követıen is. Ráadásul a digitális 
földfelszíni televíziós szolgáltatás a legnagyobb városokban és a ritkán lakott 
területeken egyaránt elérhetı, függetlenül a település méretétıl. Azoknak, akik a 7 
ingyenes csatornánál többet szeretnének nézni, reális alternatívát kínálunk a 10 
tematikus csatornát tartalmazó MinDig TV Extra szolgáltatásunkkal, mely a 
legkedvezıbb árfekvéső digitális elıfizetéses szolgáltatás ma Magyarországon” – 
hangsúlyozta Jean-Francois Fenech, az AH vezérigazgatója. 
 
                           Antenna Hungária Zrt.                             
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További információ:  
 

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

 
A MinDig TV-r ıl (www.mindigtv.hu ) 
A MinDig TV Extráról  (www.mindigtvextra.hu ) 
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