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A

di

televíziózás vilá9szerte folyamatosan fejlődik,
Az analógról a digitális

földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon
is megvalósul még az idei - 2013, - évben. Ez azt

az átállás

időpontjától hazánkban

kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd
elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható
csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos
kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság,
gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás)

jelent

a

RD

ETM

Éruye

sincs szükség, mert azokba már beépítettéka megfelelő

minósége egyre jobb lesz.

jelenti, hogy

I

televíziónézók számára.

gitál is vevőegysé9et.

Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet
k kábeltelevíziós,
műholdas, lPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató

szeretne látni, a kkorelófi zethetva lamelyi
csomagjára.

MlKoR LESZ A DlGlTÁLls

A

ÁrÁlúsz

lekapcsolási területeket az alábbi térképenlehet

megtekinteni:
július 31. a térképenvilágoskékkel jelölve.
ütem: 2013. október 31. a térképensötétkékkeljelölve,

1. ütem: 201 3.
2.

KlK Az ÉRtrurrrrexl

A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon
televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik
jelenleg hagyományos szoba- va9y tetőantennát
használnak és mindössze az M'l, RTL Klu

b,

TV2 és esetleg

egy helyi televízió műsorait látják elófizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás elófizetője,
esetleg lPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás
során nincs teendője.
Ml SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZZ

Az analóg földfelszíni módon televíziót

néző

háztartások hagyományos tévékészülékeitalkalmassá
kell tenni a digitális m|isorszórás vételéreazért, hogy a
nézók az új di9itális technológiával, jobb minőségben

televíziózhassa na k.
A d ig itá lis földfelszín i

Ezen időpontokiq tehát alkalmassá kelltenni az érintettek

készülékeit a digitális adás vételére.

m űsorszórá s zavarta la n vételéhez
Magyarországon jó állapotú tetó- vagy szobaantenna,
koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analó9

SZOClÁLlSAN RÁSZORU LTAK TÁMOGATÁSA

vevóegységgel rendelkezó tévékészülékesetén egy

egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt

A

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)

a szociá|isan leginkább rászorultaknak a közszolgálati
médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV Duna World)
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás
vásárolni, mivel a set-top-box segítségévela meglévó
a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
régebbi készülék is alkalmas a digitá|is jelek vételére,
biztosításához sz|ikséges eszközök beszerzését(setA legmodernebb tévéknélpedig külön set-top-boxra
top-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.
dekóder (jelátalakító) készülék, ú9ynevezett, set-top-box
szü

ksé9es.
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