Informatív igénylő lap
Magyarországon a televíziós műsorszolgáltatás területén az idén megtörténik a digitális
átállás, amely két szakaszban valósul meg: július 31-éig az ország középső és észak-nyugati
megyéiben, október 31-éig pedig a keleti és észak-keleti régiókban. Jelen adatlapot a Pro Civis Polgári
Társulás és a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége azért juttatja el Önhöz, hogy az analóg
műsorszórásról a digitális földi sugárzásra történő átállást követően a magyarországi televíziós
műsorok vételéhez segítséget nyújthassunk.
A segítségnyújtás során Magyarország támogatásával biztosítható azon szlovákiai polgárok
részére, akik ezt igénylik (nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, nagycsaládosok vagy szociálisan
rászorultak) egy ingyenes beltéri vételi egység – set top box – olyan helyekre, ahol nem rendelkeznek
más (műhold, kábel stb.) vételi lehetőséggel. A szervezeteink közreműködésével biztosított beltéri
vételi egység a magyarországi műsorok vétele mellett képes a szlovák, a cseh és más nyelvű digitális
adások vételére is.

Az adatlap kitöltése elengedhetetlen a fent említett segítség igénybevételéhez!
Az igénylés nem jelenti azt, hogy minden igénylő automatikusan részesül a
segítségnyújtásban. Az igénylőlap kitöltése első lépésben az igények felmérésére szolgál. Az
érintettek körének felmérése után kerül meghatározásra a jogosultak köre.

Családi név:
Utónév:
Születési idő:
Személyi igazolvány:
Pontos lakhely:
Telefonszám:
E-mail cím:

Státuszom:
Nyugdíjas vagyok
igen
Rokkantnyugdíjas vagyok
igen
Szociális szükséghelyzetben vagyok
igen
Látáskárosult vagyok
igen
Egyéb: szociális jellegű, nyugdíjszerű,
nevelési támogatás vagy más: ……………………………..
igen

Havi nyugdíjam, rendszeres szociális juttatásom, stb. összege:

nem
nem
nem
nem

nem

Háztartásban egyedül élek

igen

nem

Amennyiben nem:
A háztartásban velem elő személy vagy személyek:
Nyugdíjas
igen
Tanuló, diák
igen
Munkanélküli
igen

nem
nem
nem

Egy háztartásban élő személyek száma:

……………….

TV műsor vétellel rendelkezem:
Műholdon
Kábelszolgáltatáson
Földi sugárzáson

igen
igen
igen

nem
nem
nem

Kijelentem, hogy a fenti adatok valósak, a valósággal teljes mértékben megegyeznek.
Ezennel hozzájárulok személyi adataim feldolgozásához a Pro Civis Polgári Társulás, valamint
a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetség által, mégpedig a T.t. 122/2013-as sz. a személyes
adatok védelméről szóló törvénye értelmében. Személyes adataim feldolgozásához hozzájárulok
egészen azok írásos visszavonásáig. Ezen beleegyezés bármikor visszavonható.

Kelt:

aláírás

Polgármesteri ellenjegyzés:

…………………………..

