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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ 

(02/B NYOMTATVÁNY) 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

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) televíziós műsorszórás helyébe a lényegesen több csatorna jobb 
minőségben történő átvitelére alkalmas digitális technológia (digitális földfelszíni 
műsorszórás) lép. Ez a változás – az analóg sugárzás lekapcsolása – mindazokat a 
háztartásokat érinti, ahol hagyományos földfelszíni vétellel televízióznak. A digitális 
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 igényelhet támogatást? 

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 
2013. év elején névre szóló megkeresést küldött az NMHH. 
A kapott adatok köre azonban nem lehetett teljeskörű, ezért az NMHH jelen 
igénylőlapot elérhetővé teszi azon személyek számára is, akik az állami 
támogatási programban való részvételi feltételeknek megfelelnek, de az NMHH-
tól nem kaptak megkeresést, és nem keresték fel őket a felmérők sem. 
 
A Digitális Átállás Támogatási Programban az a személy kaphat támogatást, aki az 
alábbi feltételeknek megfelel: 

1. szociálisan rászorult, azaz: 
a) rendszeres szociális segélyben, vagy 
b) lakásfenntartási támogatásban, vagy 
c) ápolási díjban, vagy 
d) időskorúak járadékában, vagy 
e) saját jogon nevelési ellátásban, vagy 
f) fogyatékossági támogatásban, vagy 
g) vakok személyi járadékában, vagy 
h) saját jogon járó hadigondozotti pénzellátásban, vagy 
i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy 
j) a digitális átállás időpontja évében (2013. évben) legalább a 70. 

életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számára az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, 
egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a 
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mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. (E szociális ellátási 
kategóriába nem tartoznak bele a külföldön élő ellátottak belföldön élő 
meghatalmazottai a meghatalmazók után kapott szociális ellátás 
tekintetében.) 

2. és állandó lakóhellyel rendelkezik, 
3. és állandó lakóhelyén csak hagyományos módon – ingyenesen és előfizetői 

szerződés nélkül - televíziózik, azaz kizárólag olyan televíziója van, amelyet 
hagyományos szoba- vagy tetőantennával használ, és mindössze az m1, az 
RTL Klub, a tv2 és esetleg egy helyi televízió műsorait fogja (úgynevezett: 
analóg földfelszíni vétel), 

4. és a Digitális Átállás Tesztprogramban 2012-ben támogatásban még nem 
részesült 

5. és a vele egy háztartásban élők sem igényeltek még ilyen támogatást. 
 
Amennyiben mind az 5 feltételnek megfelel, akkor Ön igényelheti az igénylőlap 
kitöltésével a támogatást. 

Hová igényelhető a támogatás? 

Támogatás az igénylő állandó lakcímére (lakcímkártyáján lakóhelyként 
feltüntetett cím) igényelhető. 

Egy háztartásban hány támogatás igényelhető? 

A háztartás azokból a személyekből áll, akikkel Ön – azon a címen, amelyre 
igényli a támogatást – egy gazdasági közösségben (azaz „közös kasszán”) él. 
Egy háztartásban csak egy személy kaphat támogatást. Ha a háztartásból mégis 
többen jelentkeznek a támogatásra, akkor az időben előbb benyújtott igénylésre 
vonatkozóan adható támogatás. 
 

Milyen támogatási formák közül lehet választani? 

A hagyományos szoba- vagy tetőantennás vétellel (analóg földfelszíni vétellel) 
történő televíziózási mód legkésőbb 2014. december 31. napján megszűnik 
Magyarországon. Amennyiben Ön is ezen a módon televíziózott, akkor már csak 
más módon tud a továbbiakban tévézni. 
Akik nehéz anyagi helyzetben vannak (szociálisan rászorultak) és emiatt nem 
tudják beszerezni a szükséges műszaki eszközöket, a lekapcsolás után nem 
tudnak majd televíziót nézni. Ezt elkerülendő az állam támogatást nyújt számukra.  
 
Az állami támogatás a közszolgálati műsorok (m1, m2, Duna, Duna World) 
biztosítását célozza meg, és nem pénzbeli juttatás, hanem az új, digitális 
adások vételét lehetővé tevő eszközök (antenna, kábel, dekóder) telepítését 
támogatja az állam. 
 
A támogatásnak az alábbi három formája közül lehet választani: 

a) ingyenesen fogható digitális földfelszíni műsorszórás vételének biztosítása 

A támogatás ebben az esetben azt jelenti, hogy a hagyományos 
televíziókészüléket alkalmassá teszik a digitális földfelszíni jelek vételére. 
Az eszközök beszerzését és az eszközök beszerelését foglalja magába a 
támogatás. 
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A beszerelést követően továbbra is ingyenesen foghatóak a műsorok: a 
korábbi 4 műsor (m1, RTL Klub, TV2, egy helyi adó) mellett további 
műsorokkal kibővülve (m2, Duna, Duna World, Euronews). És ezen a 
módon hallgathatóak lesznek az MR1, MR2, MR3 rádióadások is. 
(további információért hívja az NMHH 06-80/38-39-40-es zöld számát) 

b) ingyenesen fogható digitális műholdas műsorszórás vételének biztosítása 

A támogatás ebben az esetben azt jelenti, hogy a hagyományos 
televíziókészüléket alkalmassá teszik a digitális műholdas jelek vételére. Az 
eszközök beszerzését és az eszközök beszerelését foglalja magába a 
támogatás. 
A beszerelést követően ingyenesen foghatóak majd a közszolgálati 
műsorok (m1, m2, Duna, Duna World), azonban csak ezek lesznek 
foghatóak, más műsorok (pl. RTL Klub, TV2) nem. 
Azon a lakcímen, ahol nincs digitális földfelszíni lefedettség, ez a 
támogatási forma biztosítja az előfizetési díj nélküli, ingyenes televíziózás 
lehetőségét. 
(további információért hívja az NMHH 06-80/38-39-40-es zöld számát) 

c) Támogatási Programban regisztrált előfizetéses szolgáltató szolgáltatása 

Ha ezt a lehetőséget választja, akkor Ön a térségben található, a 
Támogatási Programba jelentkezett műsorszolgáltatóknál fizethet elő a 
szolgáltató által az NMHH-nál regisztrált szolgáltatásra. E szolgáltatás 
tartalmát (műsor csomagot) a szolgáltató célzottan a támogatást igénylők 
számára alakította ki. 
A támogatás ez esetben a szolgáltatón keresztül kerül megvalósításra. A 
szolgáltató szerződést köt Önnel a Támogatási Programban benyújtott 
ajánlatának megfelelő tartalommal. Az NMHH ebben az esetben a vételhez 
szükséges eszközök, illetve a beszerelés ajánlatban megjelölt költségének 
mértékétől függően egészben, vagy részben átvállalja a hozzáférés 
kialakításának költségeit.  Az előfizetési díj megfizetése az igénylőt 
terheli. Ez a támogatási forma a közszolgálati műsoroknál (m1, m2, Duna, 
Duna World) bővebb műsorkínálatot is nyújthat, alacsony havidíjak mellett. 
(további információért hívja az NMHH 06-80/38-39-40-es zöld számát) 
 

AZ IGÉNYLŐLAP KITÖLTÉSE 

1. pont: Igénylő adatai 

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

• Neve: a jelenleg használt neve, mely a személyazonosító okmányában 
szerepel 

• Születési neve: a születésekor anyakönyvezett neve 
• Születési helye és ideje: annak a településnek a helye, ahol Ön született 

(ha a település nem Magyarországon található, akkor kérjük, adja meg az 
ország nevét is), a születési időpontot születési év, hónap és nap 
bontásban kérjük számokkal megadni 

• Anyja születési neve: édesanyja születési neve 
• Lakóhelye: az a cím, ahol az Ön állandó lakóhelye van (a lakcímkártyáján 

vagy régi típusú személyazonosító okmányában szereplő cím) 
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• Szerelési információk: jelölje meg azt, hogy van-e a lakóhelyén 
folyamatos áramellátás, illetve működő televíziókészülék. (A szerelést csak 
akkor tudjuk elvégezni – a támogatás akkor tud teljesülni -, ha a szerelés 
időpontjában a lakásban a televíziókészülék működik, és van áram. Ennek 
biztosítása az igénylő feladata.)  

• Lakcímkártya száma: a lakcímkártyán szereplő szám 
• Lakcím bejelentésének időpontja: a már megadott lakóhely 

bejelentésének időpontja (a lakcímkártyájáról vagy régi típusú 
személyazonosító okmányából kiolvasható adat) 

• Személyazonosításra alkalmas okmány száma: személyazonosításra 
alkalmas okmány (régi típusú személyazonosító okmány, vagy a 
személyazonosító kártya, vagy érvényes útlevél, vagy érvényes 
jogosítvány) azonosító száma 

• Telefonszám: az a vezetékes vagy mobil telefonszám, amelyen Önt az 
NMHH, avagy a választott előfizetéses szolgáltatható keresheti a 
szereléssel, vagy az igénylésével kapcsolatban 

• Milyen napszakban érhető el telefonon: kérjük, azt az időpontot jelölje 
meg, amikor Ön leggyakrabban elérhető telefonon. 

 

2. pont: Választott támogatási forma 

Az Igénylőlap 2. pontjában kell megjelölni, hogy a fent ismertetett támogatási 
formák közül melyiket választja. A támogatási forma megjelölése nélkül támogatás 
nem nyújtható! 
Amennyiben a c) támogatási formát (előfizetéses szolgáltatás) választja, meg kell 
neveznie a választott szolgáltatót is. 

3. pont: Rászorultság alapja 

Az Igénylőlap 3. pontjában kell megjelölni, hogy Ön milyen szociális juttatásban 
(esetleg juttatásokban) részesül. 

4. pont: A rászorultság alapjának igazolása 

Az Igénylőlap 4. pontját a 3. pontban megjelölt szociális juttatást folyósító szerv 
tölti ki, látja el aláírásával és bélyegzőjével. Kérjük amennyiben lehetősége van rá 
a folyósító szerv igazolásával ellátva küldje meg számunkra az Igénylőlapot. 

 
FONTOS! Mindenhol, ahol jelölve van, Önnek – vagy törvényes képviselőjének, 
meghatalmazottjának – alá kell írnia az Igénylőlapot -, és az Igénylőlapon ki kell 
tölteni az igénylés dátumát is. 
 
Hová kell megküldeni az Igénylőlapot és meddig küldhető meg? 

Az Igénylőlap az NMHH-nál az állami támogatásról való tudomásszerzéstől vagy a 
szociális ellátásra való jogosultság megszerzésétől számított 15 napon belül, de 
legkésőbb a digitális átállás időpontját követő 30. napig nyújtható be. E határidő 
jogvesztő, melynek elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének sincs 
helye. 
A kitöltött Igénylőlapot postai úton lehet eljuttatni a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala részére: 
NMHH, 4001 Debrecen, Pf. 230 
Ez esetben az Igénylőlapot javasoljuk ajánlottan feladni. 



5 

 

 
. 
 
Mi történik miután megküldte 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 egyértelműen 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 jogorvoslattal támadható hatósági határozatot hoz. 

A támogatásra jogosultak nyilvántartása 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 ellenőrzés keretében a támogatási jogosultság fennállására vonatkozó 
ténybeli adatokat és jogszabálysértés 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. 


