Ikt.szám: OD/11181-5/2013.
Tárgy: Digitális átállás időpontjának közzététele
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) előírásainak, és
európai uniós kötelezettségeinknek eleget téve 2012. október végén Magyarországon elindult a digitális átállás folyamata.
A hagyományos analóg földfelszíni sugárzású televíziós műsorszórás megszűnését, és ezzel egyidejűleg a digitális
földfelszíni sugárzás megvalósítását jelentő digitális átállás lakossági szempontból érzékeny és az érdeklődés
középpontjában álló kiemelt állami feladat. A Dtv. alapján a digitális átálláshoz kapcsolódó hatósági-igazgatási feladatok
végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) látja el.
Az analóg földfelszíni sugárzás leállítására két ütemben, 2013. július 31-én és 2013. október 31-én kerül sor, és
elsődlegesen azt a mintegy 416.000 háztartást érinti, akik kizárólag analóg földfelszíni módon televízióznak. Annak
érdekében, hogy az analóg műsorszórás megszűnésének nyomán senki ne maradjon televízió nélkül, a Dtv. 44. § (4)
bekezdése, valamint ennek részletszabályait megállapító, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013.
(I. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján támogatásban részesíthetőek a leginkább rászoruló
háztartások.
A Rendelet 2. § (6) bekezdése szerint „a digitális átállás időpontját az NMHH és a vevőeszköz-támogatás lebonyolításában
közreműködő szervezetek saját honlapjukon, az érintett települési önkormányzatok hirdetményben és saját honlapjukon
közzéteszik. A hirdetmény tartalmazza az állami támogatásra való jogosultság – illetve annak igényelhetősége – kezdő és
befejező időpontját, valamint az állami támogatás igénybevételének lehetőségét és feltételeit is.”
A fentiekben hivatkozott hirdetményt az NMHH elkészítette, és jelen levelünkhöz mellékeljük.
Kérjük tisztelt Jegyző Asszony/Úr segítő közreműködését a hirdetmény közzétételében és az önkormányzat
honlapján történő megjelentetésében.
Az állami támogatás igénybevételi lehetőségével, annak menetével kapcsolatban tájékoztatom tisztelt Jegyző
Asszonyt/Urat, hogy a Magyar Államkincstártól, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól és a helyi
önkormányzatoktól kapott rászorulói adatok alapján kialakított adatbázist felhasználva a Központi Statisztikai Hivatal
(továbbiakban: KSH) felmérői az NMHH megbízása alapján az ország egész területén felkeresik a rászorulókat
a jogosultság megállapítása céljából. Akit a KSH felmérői valamilyen oknál fogva nem érnek el, azok a rászorulók
közvetlenül igényelhetik a támogatást az NMHH-tól. A Rendelet szerinti „Igénylőlap” az NMHH által üzemeltetett
www.digitalisatallas.hu weboldalról letölthető. A közvetlenül beérkező támogatási igények esetében a támogatásra való
jogosultság megállapíthatóságát megalapozó adatok, információk vizsgálata céljából a Rendelet alapján az NMHH
megkeresheti a települési önkormányzatokat a támogatási jogosultság igazolása érdekében.
Kérem, a hivatalában érdeklődő rászorulókat szükség esetén segítsék az igénylőlap honlapról történő
letöltésében és a kitöltésben, különös tekintettel az Ön hivatala által folyósított ellátás pontos megnevezésére és
igazolására (igénylőlap 2. oldal). Az igénylőlapokat az alább megjelölt levélcímre várjuk.
Amennyiben a településen bárkinek bővebb információra van szüksége, akár rászoruló, akár érintett, kérjük, hogy az alábbi
elérhetőségekről tájékoztassa:
INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40
E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu
Együttműködését előre is köszönöm!
Budapest, 2013. április 16.
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