Digitális átállás
Bács-Kiskun megye jelentős részén 2013. július 31-én

A digitális átállás során a hagyományos, analóg földfelszíni műsorterjesztés
helyébe a korszerűbb, jobb kép- és hangminőséget és több ingyenesen
fogható csatornát jelentő digitális műsorszórás lép. Az átállás közvetlen
érintettjei azok, akik jelenleg is hagyományos szoba- vagy tetőantennával az
analóg földfelszíni adást nézik. A hagyományos, analóg földfelszíni vétellel
televíziózó háztartásokból a szociálisan leginkább rászorultak közé tartozók
állami segítség nélkül vélhetően nem, vagy csak nagy áldozatok árán tudnák
kifizetni a digitális vételhez való hozzáférést, ezért számukra az állam a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon (NMHH) keresztül segítséget nyújt az átállásban.
A Digitális Átállás Támogatási Program keretében azok, akik a Magyar Államkincstár, az
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetőleg a helyi önkormányzat adatai alapján
rászorulnak, állami segítséggel juthatnak hozzá a digitális műsorszórás vételéhez szükséges
eszközökhöz. Az NMHH létrehozta az ún. rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben
azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Az NMHH a rászorulók adatait 2012 novemberében kérte meg az adatszolgáltatóktól
(MÁK, ONYF, helyi önkormányzatok). Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz igazodva
I. ütem 2013. június 15-ig, II. ütem 2013. augusztus 31-ig felkeresik a rászorultakat, hogy
tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó
igénylőlap kitöltésében.
A lekapcsolási területeket a mellékelt térképen
lehet
megtekinteni:
1. ütem: 2013. július 31.
a térképen világoskékkel
jelölve.
2. ütem: 2013. október
31. a térképen sötétkékkel jelölve. Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az
érintettek készülékeit a
digitális adás vételére.
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Ne felejtsék!
A bűnöző személyek általában kihasználhatják azokat a lehetőséget, alkalmakat, amelyek
során pénzhez, értékhez juthatnak. Trükkös módszerük legfőbb
jellemzője lehet például, hogy hivatalos személynek, vagy akár
esetünkben kérdezőbiztosnak, vagy szerelőnek kiadva magukat
kihasználják az állampolgárok jóhiszeműségét, gyanakvásának
hiányát és figyelmüket elterelve otthonaikba könnyű szerrel
bejutva tőlük különböző értékeket (pl.: ékszereket, készpénzt,
stb.) tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak
később észlelik a sértettek. Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt áldozat azonnal észleli a
lopást, tetten éri az elkövetőt. Jogszabályi felhatalmazás alapján ilyenkor a bűncselekmény
elkövetőjét, akár a szükséges mértékű fizikai erőszak alkalmazásával is vissza lehet tartani a
helyszínen a rendőrség megérkezéséig. Azonban olyan is előfordult már, hogy a dolog megtartása, a menekülés, a lebukás elkerülése érdekében a bűnöző erőszakot alkalmazott, amelylyel az eltervezett bűncselekményben minőségi változást okozott. Így pl. lopásnak indult jogsértésből egy másik, súlyosabb bűncselekmény, rablás bűntette valósult meg. Célszerű tehát
mérlegelni az „erőviszonyokat”!
Az elkövetőkre általánosságban jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, behízelgő, határozott fellépésükkel beférkőzhetnek az emberek bizalmába. Kerülik az erőszakot. Általában valós alapokon nyugvó, de sokféle hihető, életszerű történetbe, legendába
szövik bele a valójában megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat.
A digitális átállás során az NMHH felkészítette munkatársait a biztonságos munkavégzésre.
Ennek szellemében:
1. A szerelők megjelenését, munkavégzésük napi időtartamát– hasonlóan a felmérés időszakához külön– az erre kijelölt helyszíneken, Rendőrség, Polgárőrség központjaiban, a Polgármesteri Hivatalok intézményeiben kifüggesztik, kihirdetik annak
érdekében, hogy a lakosok tudják mikor számítsanak a szerelők
személyes megjelenésére.
2. A szerelők birtokában lévő személyes adatokat a törvényeknek
megfelelően kezelik, pl. azt mindig óvják, illetéktelen harmadik
személynek ne adják át!
3. A (forma pólóban) szerelők névvel, fényképpel és a logóval ellátott
igazolvánnyal, valamint megbízólevéllel rendelkeznek. A szerelők
igazolványukat már a beszélgetés elején megmutatják.
4. A szerelők csak akkor lépnek be a lakásba, ha megfelelően tájékoztatták a rászorultakat a
munkájukról, arról, hogy milyen munkafolyamatot, milyen módon fognak végezni. Ha
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
KECSKEMÉT
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu
www.police.hu/bacs/bunmegelozes

ketten dolgoznak, kérik, hogy amennyiben ez lehetséges felügyeljék, kísérjék őket mindenhová a lakásban, vagy ha lehetőség van rá, javasolják egy rokont, vagy szomszédot is
áthívatni, hogy ne legyen egyedül az érintett, a saját és közvetve a szerelők biztonságának
megteremtése érdekében.
5. A szerelő saját személyével, vagy a már tapasztalt, kétséget ébresztő, gyanús eseményekkel kapcsolatosan, ellenőrzés céljából javasolják a digitális átállás „CALL Centerének”
hívását.

06-80/ 38-39-40
Azonnali intézkedést igénylő esetekben értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107es, vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy akár korábbi, múltban elkövetett bűncselekményre utaló információ esetén névtelenül is tehet bejelentést a rendőrség által működtetett
Telefontanú ingyenes zöldszámán:

06 - 80 / 555 -111
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