
TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY KITÖLTÉSÉHEZ

A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS TESZTPROGRAMBAN

Mi az a Digitális átállás és annak állaMi táMogatása?

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 
értelmében legkésőbb 2014. december 31-ig végre kell hajtani hazánkban a Digitális Átállást.
A Digitális átállás egy folyamat, mely során a hagyományos földi sugárzású (analóg földfelszíni) tele-
víziós műsorszórás helyébe a lényegesen több csatorna jobb minőségben történő átvitelére alkalmas 
digitális technológia (digitális földfelszíni műsorszórás) lép. Ez a változás – az analóg sugárzás lekap-
csolása – mindazokat a háztartásokat érinti, ahol hagyományos földfelszíni vétellel televízióznak. A di-
gitális adásokat a hagyományos televíziókészülékek nem tudják venni, ezért ezeknek a háztartásoknak 
kiegészítő vevőkészülékre, esetenként új antennára van szükségük ahhoz, hogy továbbra is foghassák 
a földfelszíni adást.
A készülékek átállításában a nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) – egy 
erre kidolgozott állami program keretében – segíti a szociálisan leginkább rászorulókat, akik 
önerőből nem tudnák beszerezni a szükséges eszközöket.  

ki a Digitális átállás tesztprograMban állaMi táMogatásra jogosult szeMély?

A programban az jogosult részt venni, aki amellett, hogy Sopronban és a Barcsi kistérséghez tartozó 
települések valamelyikén lakik, szociálisan rászoruló és kizárólag az analóg földfelszíni adás véte-
lére alkalmas televíziókészülékkel rendelkezik. Azaz a televíziózáshoz hagyományos szoba- vagy 
tetőantennát használ, amelyen ingyenesen fogja az m1, az RTL Klub, valamint a TV2 műsorait.

szociálisan rászoruló, aki

•	 foglalkozást	helyettesítő	támogatást,
•	 rendszeres	szociális	segélyt,
•	 lakásfenntartási	támogatást,
•	 ápolási	díjat	kap,
•	 időskorúak	járadékában,
•	 saját	jogon	nevelési	ellátásban,
•	 fogyatékossági	támogatásban,
•	 vakok	személyi	járadékában,
•	 saját	jogon	hadigondozott	pénzellátásban	részesül,	illetve
•	 ha	a	2012.	évben	tölti	be	a	70.	életévét	(vagy	ennél	idősebb),	és	számára	az	Országos		 	
 Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális 
 ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori 
 nyugdíjminimum kétszeresét, azaz az 57 ezer forintot.

A	Magyar	 Államkincstár,	 az	Országos	Nyugdíjbiztosítási	 Főigazgatóság	 és	 a	 helyi	 önkormányzatok	
adatot szolgáltattak az NMHH részére arra vonatkozóan, hogy kik jogosultak az állami támogatási 
programban részt venni, és ezen személyeknek 2012. május elején névre szóló megkeresést küldött az 
NMHH.
A kapott adatok köre azonban nem lehet teljeskörű (pl. az adatkérést követően jogosulttá vált személy 
esetén), ezért az nMHH jelen igénylőlapot elérhetővé tette azon személyek számára is, akik az 
állami támogatási programban való részvételi feltételeknek megfelelnek, de az nMHH-tól nem 
kaptak megkeresést, vagy nem keresték fel őket a felmérők.



Hogyan töltseM ki az igénylőlapot?

Amennyiben Ön a fentiek értelmében jogosult, azonban az NMHH-tól nem kapott megkeresést, de az 
állami segítséget szeretné igénybe venni, akkor:

•	 ki	kell	töltenie	az	Igénylőlapot	(a. rész)
•	 továbbá	arról	is	szükséges	nyilatkoznia,	hogy	a	jövőben	milyen	módon	szándékozik	
 televíziózni. (b. rész)

az igénylőlap kitöltése (a. rész)

Az A. rész 1. pontjában Önnek először személyes adatait kell megadnia az NMHH számára az alábbiak 
szerint:

név: a jelenleg használt neve, mely a személyazonosító okmányában szerepel

születési név: a születésekor anyakönyvezett név

születési helye és ideje: annak a településnek a helye, ahol Ön született (ha a település nem Magyar-
országon található, akkor kérjük adja meg az ország nevét is), a születési időpontot születési év, hónap 
és nap bontásban kérjük számokkal megadni

lakóhely: az a cím, ahol az Ön állandó lakóhelye van (a lakcímkártyáján vagy régi típusú személyazo-
nosító okmányában szereplő cím)

lakcím bejelentésének időpontja: az előbb megadott lakóhely bejelentésének időpontja (a lakcím-
kártyájáról vagy régi típusú személyazonosító okmányából kiolvasható adat)

személyi igazolvány száma: a személyazonosító okmány száma

Ezen adatok megadása az Igénylőlapon kötelező, ezek az Igénylő beazonosításához és a szociális 
rászorultságról tett nyilatkozat ellenőrzéséhez szükséges adatok.

telefonszám: az a vezetékes vagy mobil telefonszám, amelyen a szerelők vagy az NMHH részéről az 
állami támogatási programmal kapcsolatban Önnel kapcsolatba lehet lépni

A telefonszám megadása nem kötelező, csupán megkönnyíti a későbbiekben az egyeztetést (pl. a sze-
relési munkákkal kapcsolatban).

A fenti személyes adatok megadását követően Önnek két kérdésben kell nyilatkoznia:

„Kijelentem, hogy állandó lakcímemen (lakcímkártyán feltüntetett lakóhely) velem egy háztar-
tásban lakók kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkeznek és digitális átállás 
állami támogatásban még nem részesültem.”

Az állandó lakcím az előbbiekben megadott lakóhellyel azonos cím.
A háztartás azokból a személyekből áll, akikkel Ön ezen a címen egy gazdasági közösségben 
(azaz „közös kasszán”) él.

Ön nyilatkozik arról, hogy a háztartásában élő minden személy (amennyiben Ön nem egyedül 
él) szintén csak analóg földfelszíni vételi módot használ. e azt jelenti, hogy a háztar-
tásban nincs kábeltelevízió előfizetés, műholdas vétel, hanem hagyományos módon; 
szoba- vagy tetőantennával televízióznak.

Végül Ön itt nyilatkozik arról is, hogy sem Ön, sem a háztartásában élő más személy a meg-
adott lakcímen Digitális Átállás állami támogatást nem igényelt eddig. Ehhez kapcsolódóan 
tájékoztatjuk róla, hogy egy háztartásban csak egy személy veheti igénybe a támogatást.

•



„Kijelentem továbbá, hogy rászorultságom alapja a 2. pontban megjelölt szociális ellátás.”

A fentieken túlmenően Ön az A. rész 2. pontjában felsorolt egyik szociális rászorultsági formá-
ban kell, hogy jogosult legyen. A megfelelő forma betűjelét be kell karikáznia. Több támogatási 
formát is meg lehet jelölni, azonban a jogosultsághoz elegendő egy támogatási formára való 
jogosultság is.

az nMHH a fenti két nyilatkozat valóságtartalmát ellenőrzi.

nyilatkozat a táMogatási forMáról (b. rész)

Itt az alábbi két támogatási forma közül választhat:

a) eset – Előfizetés nélküli, ingyenes, jobb minőségű televíziózás

Ha ezt a lehetőséget választja, akkor a szükséges eszközöket szakembereink díjmentesen beszer-
zik és beszerelik az Ön otthonában. Ez után a következő 7 csatornát tudja fogni a korábbihoz képest 
lényegesen jobb minőségben és továbbra is ingyenesen: RTL Klub, TV2, Euronews, m1, m2, Duna, 
Duna World.

 Az a) eset választását a B. részen az a) pont bekarikázásával jelölheti.

b) eset – Előfizetéses, jobb minőségű televíziózás

Ha ezt a lehetőséget választja, akkor Ön a térségben található műsorszolgáltatóktól vásárolhat elő-
fizetéses televíziós csomagot. Az NMHH ebben az esetben a vételhez szükséges eszközök, illetve 
a beszerelés költségeinek egy részét vállalja át.

 A b) eset választását a B. részen a b) pont bekarikázásával jelölheti.

a két konstrukció összehasonlításához, kérjük, tekintse meg az 1. számú és 2. sz. mellékletet.

Fontos tudnia, ha Ön az előfizetés nélküli, ingyenes televíziózást választotta, akkor a hatóság által meg-
bízott szerelők házhoz viszik és ingyenesen szerelik be az új vevőkészüléket, illetve – amennyiben szük-
séges – az antennákat. Ha Ön az előfizetéses televíziózást választotta, akkor a szükséges eszközöket 
annak a szolgáltatónak a szakemberei szerelik be Önnél, amelytől az előfizetői csomagot megrendelte.

Az igénylőlap végén található igazolást az a szerv tölti ki, amely az „A” részben megjelölt juttatást 
nyújtja a jogosult számára. Ha személyesen jelenik meg a juttatást nyújtó szervnél, akkor a személyes 
megjelenésekor kérje az ügyintézőtől a kitöltést, ha pedig más szervnek kell kitöltenie, akkor az NMHH 
juttatja el a megfelelő szervhez kitöltés céljából az igénylőlapot.

Amennyiben az érintett szervnél a juttatás igazolására formanyomtatvány áll rendelkezésre, akkor an-
nak csatolása helyettesíti az igénylőlap ezen részének kitöltését.

Hová kell MegkülDeni az igénylőlapot?

A kitöltött Igénylőlapot (A. rész és B. rész kitöltése is szükséges!) postai úton, aláírva kérjük eljuttatni 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala részére:

1376 budapest pf. 997.

Az Igénylőlapot javasoljuk ajánlottan feladni.

•



Mi történik Miután MegkülDteM az nMHH-nak az igénylőlapot?

Az NMHH a hozzá beérkezett Igénylőlapot megvizsgálja, és az állami támogatásra való jogosultságról 
az alábbiak szerint dönt:

•	 amennyiben	a	beérkezett	Igénylőlap,	valamint	az	egyéb	rendelkezésre	álló	adatok	alapján	egy-
 értelműen megállapítható, hogy Ön állami támogatásra jogosult, akkor a Hatóság az igényt 
 bejegyzi a támogatásra jogosultak nyilvántartásába;

•	 amennyiben	a	támogatási	igény	nem	egyértelmű	vagy	nem	felel	meg	a	jogszabályban	foglalt
  feltételeknek, akkor a Hatóság hivatalból hatósági ellenőrzést indít. Amennyiben a hatósági 
 ellenőrzés alapján a támogatási igény bejegyezhető, akkor az NMHH bejegyzi a támogatásra
 jogosultak nyilvántartásába. Amennyiben a hatósági ellenőrzés alapján az állapítható meg,
 hogy a támogatási igény nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, akkor a Hatóság 
 hatósági eljárást indít, amely lezárásaként a támogatási igény elutasításáról jog-
 orvoslattal támadható hatósági határozatot hoz.

A támogatásra jogosult felhasználók nyilvántartása a támogatásra ténylegesen jogosultak szemé-
lyes adatait és a támogatási jogosultságra való utalást tartalmazza. A támogatásra jogosultak nyil-
vántartása alapján kerül sor az állami támogatás érvényesítésére, amely a támogatásra jogosult 
által választott támogatási forma szerint történik.

Fontos, hogy az NMHH a nyilvántartásba történt bejegyzést követően is vizsgálhatja hatósági el-
lenőrzés keretében a támogatási jogosultság fennállására vonatkozó ténybeli adatokat és jogsza-
bálysértés vagy a jogszabályi feltételeknek való meg nem felelés esetében hatósági eljárást indíthat 
(hivatalból) a nyilvántartásból való törlés iránt.

további inforMációk

Amennyiben további kérdései vannak a nyomtatvánnyal, illetve a Digitális Átállással kapcsolatban, 
felvilágosítást kérhet az NMHH alábbi, ingyenesen hívható telefonszámán: 06-80/38-39-40.


