TAMOGATOTTAK KORE

Támogatásra kizárólag az jogosult, aki

a

támogatás

igényléséneknapján:

.

.

olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analó9
földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az
állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és

NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013. április
30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése

céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot követó

Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását,

amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve

nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján

ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013.
-ig)fukeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást
nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való

hadigondozotti

(1.
3

i

foglalkoztatást he|yettesító támogatásban
idősebb), és számára az ONYF által folyósított

nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás,

egészsé9biztosításiel látás együttes összege nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
kétszeresét,azaz57 000 forintot.

Allami támogatás háztartásonként egy

igazodva

augusztus

1

jogosultsá9 feltételeiről, az igénybe vehetó választható
támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó

részesül; illetve
j) 2013. évben tölti be a 70. életévét(vagy ennél

génylőlap kitöltésében.

Az

igénylólap letölthető a www.di§italisatallas.hu
weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető
válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a
06-80,' 3B-39-4O-es zöldszá mon.

A

kitöltött igénylőlap alapján bejeg}zett támogatási
igények esetén a digitális vétel biztosításához szükséges
eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH
gondoskodik.

jogosult

felhasználó számára adható. Háztartásonként több
támogatási igény esetében az idóben korábbit fogadja
el az NMHH.
A vissza nem térítendő állami támogatás 2013, április 30-

tóligényelhető.

Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön
b b nform áci ókért fo rd u ljo n hozzánk
NGYENES zÓt_pszÁitt: 06_80/38,39-40
E-MAlL: di§italistv@nmhh.hu
LEVÉLCíM:4001 Debrecen, Pf. 230

Bőve

i

Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori
felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg

A

NMHH-nak.

jogosult az általa kitöltött

felmérőnek, va9y

a

igénylólapot átadhatja

a

számára átadott válaszborítékban

ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére,

b iza lo m ma

l!

l

HoN LAP: WWW.digitalisatallas.h u

az igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási
jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint az
igénylólapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a
kézhezvételtől számítoti ] 5 napon be|ül küldhet vissza az

is

élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit!

TÁMOGATÁS lGÉNYLÉSE

A

a

hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz

pénzellátásban;

i)

-l

30. napig.

rászorult,azaz

a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartásitámogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) idóskorúakjáradékában;
e) sajátjogonnevelésiellátásban;
f) fogyatékosságitámogatásban;
9) vakokszemélyijáradékában;
h) saját jogon kapott

Az a rászoruló, aki 2O12. november -e után vált jogosulttá
valamely fenti szociális, vagy nyu9ellátásra, illetve akit az

Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV, számú törvény, a
közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének

biztosítása érdekébenadható állami támogatás és
az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés
rendjéről szóló 4/2013 (l. '|8.) számú NMHH-rendelet,

illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg
músorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú
N

MH H-rendelet
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