A
digitális
műsorszolgáltatás
korszakváltást
jelent a televíziózás történetében. Európai uniós
kötelezettségünknek eleget téve Magyarországon
2013 a digitális átállás éve. Az átállás során
a hagyományos, vagy analóg adásközvetítést
a digitális közvetítés váltja fel. Az átállás után mindenki
csak a korszerű digitális rendszerben foghatja
majd a televízióadásokat, ami tökéletes kép- és
hangminőséget és számos új kényelmi szolgáltatást
jelent.

A DIGITÁLIS TELEVÍZIÓZÁS ELŐNYEI
3 helyett 7 csatorna kínálatából választhat előfizetési
díj nélkül.
A gyermekvédelmi zár segítségével gondoskodhat
kiskorú gyermeke biztonságos televíziózásáról.
Az intelligens műsorújságot akár a televízión
keresztül is elérheti.
Kedvenc filmjeit akár eredeti nyelven is megnézheti.
A műsorokat feliratozva is láthatja, sőt akár
a feliratozás nyelvét is megválaszthatja.
Az adásokat akár megállíthatja, rögzítheti és
újranézheti.

VÁLASSZA ÖN IS A DIGITÁLIS TÉVÉZÉST!
A hagyományos, analóg módon televíziózó nézőknek
ahhoz, hogy az átállás után is tévézni tudjanak,
a készülékeiket alkalmassá kell tenniük a digitális
adások vételére!

HONNAN TUDHATOM,
HOGY ÉN HOGY TÉVÉZEK?
Ha Ön előfizetés nélkül, szoba- vagy tetőantennával
televíziózik, és kizárólag az M1, RTL Klub és a TV2
adásait látja, akkor még most is a hagyományos
földfelszíni (analóg) adást veszi.

HAGYOMÁNYOS, ANALÓG MÓDON TÉVÉZEK.
MOST VEHETEK EGY ÚJ TÉVÉT?
Önnek nem kell új televíziókészüléket vennie.
A hagyományos, régebbi típusú készülékek is
átállíthatók a digitális adások vételére. Az átállás
néhány
egyszerű
eszköz
beszerzésével
és
beszerelésével pár óra alatt, akár szakember segítsége
nélkül is, könnyedén megoldható.

MIT KELL TENNEM, HOGY ÉN IS LÁSSAM A
DIGITÁLIS ADÁSOKAT?
Ha meg akarja tartani meglévő tévéjét, akkor az
átálláshoz be kell szereznie egy jelátalakító készüléket,
más néven set-top-boxot, amelyet a televízióhoz kell
csatlakoztatni.

Ez az adásmód azonban 2013 folyamán fokozatosan
megszűnik, ezért ahhoz, hogy továbbra is foghassa
megszokott csatornáit, készülékét át kell állítania
digitális vételre.

A lehető legjobb kép- és hangminőség eléréséhez
esetleg egy új szoba- vagy tetőantennára is szüksége
lehet. Ezekkel az eszközökkel Ön is élvezheti a korszerű
digitális televíziózás előnyeit. Ez a legegyszerűbb és
legköltséghatékonyabb módja az átállásnak.

Ha Ön egy kábeles vagy műholdas szolgáltatás
előfizetője, vagy esetleg interneten keresztül
televíziózik, akkor Önnek a digitális átállás során nincs
semmi tennivalója.

Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is
többet szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik
kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy digitális
földfelszíni szolgáltató csomagjára.

MIKOR LESZ
A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?

SEGÍTÜNK AZ ÁTÁLLÁSBAN

A digitális átállás Magyarországon két ütemben 2013.
július 31-én és 2013. október 31-én valósul meg.
A jelzett időpontokig készülékét át kell állítania
a digitális adások vételére.
Ha tudni szeretné, hogy az Ön lakóhelyén mikor lesz
az átállás, keresse fel a www.digitalisatallas.hu
oldalt.

A RÁSZORULÓK TÁMOGATÁSA
Az NMHH különös figyelmet fordít azokra, akik szociális
helyzetük miatt nem tudják saját erejükből megvalósítani
az átállást. Számukra munkatársaink beszerelik a digitális
adások vételéhez szükséges eszközöket.
A jogosultak körét egy felmérés során határoztuk meg,
de ha Ön azóta vált jogosulttá, akkor támogatási igényét
jelezheti ingyenes zöldszámunkon vagy a tájékoztató
honlapunkról elérhető igénylőlapon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A digitális televíziózás további előnyeivel, az átállás Önt
érintő időpontjával és esetleges teendőivel kapcsolatban
tájékozódhat weboldalunkon, ingyenesen hívható
zöldszámunkon, és érdeklődhet e-mail-ben vagy levélben
is.
HONLAP: www.digitalisatallas.hu
ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40
I. ütem: 2013. július 31.
II. ütem: 2013. október 31.

E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
POSTACÍM: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
Debrecen, Pf. 230/1; 4001

SEGÍTÜNK A
TÁJÉKOZÓDÁSBAN!
AMIT ÉRDEMES TUDNI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL

