
TÁJÉKOZTATÓ 
A BEJELENTENDŐ ADATOK MEGADÁSÁHOZ 

(GUIDANCE ON DATA SUPPLY FOR NOTIFICATION) 

2. pont: GYÁRTÓ: 
Item 2, MANUFACTURER: 
Csak akkor töltsük ki, ha a gyártó nem a bejelentő. 
To be filled in only when the manufacturer is not the notifier. 

3. pont: A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK: 
Item 3, INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT: 

A berendezés rendeltetése: 
Intended use of the equipment: 

Lehet: távvezérlés, távmérés, adatátvitel, riasztás vagy hangátvitel stb. 
Can be: remote control, telemetry, data transmission, alarm or transmission of audio etc. 

Berendezés kategória: 
Equipment category: 

Lehet: adó vagy adóvevő stb. 
Can be: transmitter or transceiver etc. 

Üzemmód: 
Mode of operation: 

Lehet: szimplex, fél-duplex vagy duplex, szakaszos vagy folyamatos stb. 
Can be: simplex, semi-duplex or duplex, intermittent or continuous etc. 

Moduláció: 
Modulation: 

Lehet: FM, AM, PM stb. Lehetőleg az ITU szerinti adásmód jelölést kell használni. 
Can be: FM, AM, PM etc. Preferably ITU emission class designations should be used. 

Antennára vonatkozó tudnivaló: 
Information on antenna: 

Lehet: külső antennák száma, külső antennacsatlakozóval szerelve vagy tartozék antenna stb. Egy esetleges 
antennanyereséget meg kell adni. Ha több antennát használunk, a nyereséget egyenként adjuk meg. 

Can be: number of external antennas, whether fitted with an external antenna connector or dedicated 
antenna etc. A possible antenna gain must be stated. If more than one antenna is used, the gain must be stated 
for each antenna. 
Jel/szünet arány: 

Duty cycle: 
Annak a bármely egyórás időtartamon belüli időnek a százalékban kifejezett aránya, amely alatt a 

rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van. 
The ratio, expressed as a percentage, of time during any one-hour period when radio equipment is in the 

effective transmission mode. 
Tápellátás: 

Power supply: 
Tájékoztatás a feszültségről stb. az akkumulátor típusáról. 

Information on voltage etc., type of battery. 
Országok, ahova használatra szánják: 

Countries where it is intended to be used: 
Egyéb lehet: országok betűjele vagy országcsoportok rövid megnevezése. 

Others can be: the symbol of countries or the abbreviated name of the group of countries. 

4. pont: A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSBE BEVONT TANÚSÍTÓ SZERVEKRŐL SZÓLÓ 
TÁJÉKOZTATÁS 

Item 4, INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED IN CONFORMITY ASSESSMENT: 
Ha több tanúsító szerv szerepel az ügyben, az összes érintett szervről adjunk tájékoztatást. 

If more than one Notified Body have been involved, information shall be given on all the Bodies involved. 

5. pont: TÁJÉKOZTATÁS EGY ESETLEGES MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSNÉL ALKALMAZOTT 



SZABVÁNY(OK)RÓL 
Item 5, INFORMATION ON STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A 

POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT: 
Ha történt megfelelőségértékelés, az összes szabványt meg kell adni. 

If a conformity assessment has been made, all standards used must be stated.” 
 
 


