A TV2 MÉDIA CSOPORT Kft. „TV2” elnevezésű SD technikai formátumú lineáris
audiovizuális médiaszolgáltatása műsorterjesztésére vonatkozó Általános
Szerződési Feltételei
Hatályos a közzétételt követő 30. naptól
I.

Bevezető rendelkezések

1.1.
A
jelen
Általános
Szerződési
Feltételek
a
médiaszolgáltatásokról
és
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: „Mttv.”) 78.§
(1) szerint a TV2 MÉDIA CSOPORT Kft, mint – a jelen ÁSZF hatálybalépésekor - jelentős
befolyásoló erejű kötelezett médiaszolgáltató által a „TV2” elnevezésű SD formátumú
médiaszolgáltatásának – a továbbiakban: Médiaszolgáltatás - műsorterjesztése
tárgyában kialakított általános keretfeltételeit tartalmazza az Mttv. 79.§ (1)-(4)
bekezdéseinek megfelelően – a továbbiakban: ÁSZF.
Médiaszolgáltató cégjogi adatai:
TV2 MÉDIA CSOPORT Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1145 Budapest, Róna u.
174., cégjegyzék száma: 01-09-183200, adószáma: 24802882-2-44, képviselő: Vajna
András György és Kovács Andrea Mária ügyvezetők együttesen – továbbiakban:
Médiaszolgáltató.
A Médiaszolgáltató az Mttv. 69.§. (1) bekezdése, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsa 967/3013. (VI.5.) sz. határozatával módosított 1326/2011 (X.5.)
számú határozata alapján jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatónak minősül –
továbbiakban: JBE -, amely minősítést a Médiatanács 2014-es, illetve a 2015-ös, a JBE
médiaszolgáltatások meghatározása tárgyában lefolytatott hatósági ellenőrzést lezáró
jegyzőkönyve megerősített, ezen a minősítésen nem változtatott.
Tekintettel a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb
éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó
programdíjról szóló 86/2016. (IV.25.) Korm. rendelet 2016. április 26-i hatályba
lépésére, a Médiaszolgáltató az alábbiakban körülírt az általa működtetett legnagyobb
éves közönségarányú TV2 megnevezésű médiaszolgáltatásáért program-, illetve
műsordíjat szed és a műsorterjesztőkkel a Médiaszolgáltatás terjesztése tárgyában ily
módon állapodik meg.
A médiaszolgáltatás adatai:
A Médiaszolgáltatás műsorideje: minimum: 18 óra/nap.
Jelenlegi kiegészítő médiaszolgáltatás: teletext, DVB digitális feliratozás.
1.2.
A jelen ÁSZF kizárólag a Médiaszolgáltatás SD technikai formátumú műsorjelének
Magyarország területén, hagyományos műsorterjesztő/átviteli rendszereken történő
egyidejű, változatlan olyan terjesztésére (továbbközvetítésére) vonatkozik, amelynek
végpontja az Előfizető televíziós vevőkészüléke.
A Médiaszolgáltatás kizárólag a Médiaszolgáltatóval a Médiaszolgáltatás terjesztése
tárgyában létrejött írásos (egyedi) szerződés – ide értve az előszerződést vagy deal
memo-t - alapján terjeszthető. Valamennyi terjesztési Szerződés elválaszthatatlan részét
képezi a jelen ÁSZF, amelyet a műsorterjesztő, mint szerződő fél részéről megismertnek
és elfogadottnak kell tekinteni annak közzétételével.

1

1.3
A Médiaszolgáltatás jelen szerződés szerinti terjesztése feltételeinek a
tárgyalásában a Médiaszolgáltatóval együtt vagy külön is a Médiaszolgáltatóval történt
megállapodás
és meghatalmazás/megbízás alapján az IKO Kábeltévé Kft. (1021
Budapest, Hűvösvölgyi út 64.; cégjegyzékszám: 01-09-274704; adószám: 25430088-241), mint a Médiaszolgáltató teljesítési segédje/közreműködője (a továbbiakban: IKO)
illetve ezen társaságok munkatársai járnak el. Az IKO meghatalmazása szerződéskötésre
nem terjed ki, azonban minden egyéb, a szerződés megkötéséhez szükséges
jognyilatkozatot megtehet, a Médiaszolgáltató képviseletében és nevében eljárhat. A
Médiaszolgáltatás terjesztése tárgyában a szerződéskötés kizárólag a Médiaszolgáltató
jogosítványa és hatásköre.
1.4. A jelen ÁSZF, tekintettel a műsorterjesztés, mint elektronikus hírközlési szolgáltatás
specifikumaira, továbbá a fentiekben hivatkozott kormányrendeletre, a szokásos,
valamint a Médiaszolgáltatás terjesztésében kialakult gyakorlattól eltérő szabályokat is
tartalmaz. Erre a körülményre a Médiaszolgáltató ehelyütt külön is felhívja a
Műsorterjesztő figyelmét.
II.

Értelmező rendelkezések:

A jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi kifejezések az alábbi értelemmel bírnak:
2.1.
ÁSZF: a Médiaszolgáltatás egyidejű és változatlan terjesztésére vonatkozó
Általános Szerződési Feltételei.
2.2.
Alapcsomag: A Műsorterjesztő által terjesztett azon programcsomag, amely az
analóg műsorterjesztési hálózatokban (AKTV) a hálózat valamennyi előfizetője számára
hozzáférhető a legalacsonyabb előfizetési díj fizetése mellett, a digitális műsorterjesztési
hálózatokban az előfizetők által az Mttv. 74. § (2) szerint a továbbítási kötelezettség alá
eső médiaszolgáltatások elkülöníthető szolgáltatásként igénybe vehető csomagot követő
legtöbb előfizetővel rendelkező és legalacsonyabb előfizetői díjú programcsomag.
2.3.
Alapszolgáltatási Programcsomag: az Mttv. 74.§. (2) bekezdése szerint a digitális
műsorterjesztésben
elkülönített,
alapszolgáltatásként
kialakított
Programcsomag
függetlenül annak elnevezésétől;
2.4.
Audiovizuális médiaszolgáltatás: hangos vagy néma mozgóképeket, állóképeket
tartalmazó műsorszámokat bemutató médiaszolgáltatás, a jelen ÁSZF tekintetében
audiovizuális
médiaszolgáltatás
alatt
a
jelenleg
„TV2”
elnevezésű,
JBE
médiaszolgáltatónak minősülő lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás értendő;
2.5.
Elektronikus
szolgáltatások;

hírközlési

szolgáltatás:

az

Mttv.

203.§

6.

pontja

szerinti

2.6.
Egyéni Előfizető: olyan (természetes vagy jogi) személy, aki/amely nem a
gazdasági, üzleti, illetve a műsorterjesztői tevékenysége körében veszi igénybe a
műsorterjesztői szolgáltatást és a Médiaszolgáltatást tartalmazó Programcsomagra a
Műsorterjesztővel érvényes szerződéses jogviszonyban áll, ilyen szerződéssel
rendelkezik. Amennyiben az ÁSZF csak Előfizetőt említ, akkor ez alatt valamennyi
Előfizető típust kell érteni.
2.7.
Előszerződés (vagy deal memo): olyan írásbeli okirat, amely már tartalmazza a
felek által a műsorterjesztésre vonatkozó lényeges feltételeket, amelynek a jelen ÁSZF
elválaszthatatlan részét képezi.
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2.8.
EPG: elektronikus műsorkalauz, kiegészítő médiaszolgáltatás, amely a
műsorinformációkkal
segíti
a
nézőket/felhasználókat
a
médiaszolgáltatásokkal
kapcsolatban.
2.9.

Felek/Fél: a Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő együtt vagy külön-külön;

2.10. Hagyományos műsorterjesztő/átviteli rendszerek: AKTV (analóg kábelhálózat),
DVB-C (digitális kábelhálózat), DVB-S, (digitális, műholdas átvitelű műsorterjesztési
rendszer), MMDS, IPTV (internet protokoll alapú, dedikált, a műsorjelet zárt hálózaton
keresztül továbbító digitális műsorterjesztő rendszer);
2.11. Honlap a Médiaszolgáltató www.tv2.hu internetes honlapja.
2.12. Intézményi Előfizető: az az Előfizető, aki/amely üzleti tevekénysége körében veszi
igénybe a műsorterjesztési szolgáltatást, de az üzleti tevékenysége nem műsorterjesztési
szolgáltatás
értékesítése és/vagy
továbbértékesítése.
Intézményi
előfizető a
költségvetési előfizető (állami vagy állami, illetve közfeladatot ellátó szervezetek, többek
között, de nem kizárólagosan önkormányzat, iskola, óvoda, kórház, börtön, stb.), a
közületi előfizető (gazdálkodó szervezetek, ide értve a vendéglátó üzleteket, egyéb
üzleti/rendezvényi helyiségeket), a szállodai/szálláshelyi előfizető.
2.13. Kereskedelmi Szerződés: a Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő között a
Médiaszolgáltatás terjesztése tárgyában közöttük létrejött megállapodásuk egyedi, a
jelen ÁSZF-ben nem szereplő vagy az ÁSZF-től esetleg eltérő feltételeket – így különösen
a program, illetve műsordíjat, valamint az esetleg a Médiaszolgáltatással kapcsolatos a
jelen ÁSZF tárgyát nem képező, egyéb felhasználási jogosultságok engedélyezését vagy
más egyéb üzleti feltételt - is tartalmazó okirat, ide értve az előszerződést/deal memo-t
is. A Kereskedelmi szerződés a jelen ÁSZF-fel együtt képezi a Felek között a
Médiaszolgáltatás terjesztése tekintetében a felek között létrejött teljes megállapodást.
2.14. Kiegészítő médiaszolgáltatás: TV2text és DVB feliratozás, illetve a Műsorterjesztő
által előállított EPG szolgáltatás.
2.15.
Kormányrendelet:
A
jelentős
befolyásoló
erejű
lineáris
audiovizuális
médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális
médiaszolgáltatásáért járó programdíjról szóló 86/2016. (IV.25.) Korm. rendelet.
2.16. Lefedettség vagy penetráció: a Médiaszolgáltatást tartalmazó Programcsomag
előfizetőinek százalékos aránya a Műsorterjesztő által tulajdonolt vagy üzemeltetett
rendszereinek összes előfizetőjére vetítve, ha több átviteli rendszeren történik a
műsorterjesztés, akkor átviteli rendszerenként.
2.17. Médiaszolgáltatás: az Mttv. 203. § 40. pontja szerinti SD technikai formátumú
szolgáltatás.
2.18. Médiaszolgáltató: TV2 MÉDIA CSOPORT Kft., amely szerkesztői felelősséggel és
ellenőrzéssel rendelkezik a Médiaszolgáltatás felett, és amely meghatározza annak
műsorrendjét.
2.19. Mttv.: A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény.
2.20. Műsor: a Médiaszolgáltatás audiovizuális műsorszámainak (ide értve a
kereskedelmi közleményeket is) megszerkesztett és nyilvánosan, folyamatosan közzétett
sorozata.
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2.21. Műsoridő: a Médiaszolgáltatásban – valamely meghatározott időszak folyamán –
folyamatosan közzétett műsorszámok együttes időtartama.
2.22. Műsorterjesztés: az Mttv. 203.§ 50. pontja szerinti szolgáltatás.
2.23. Műsorterjesztő: az Mttv. 203.§ 51. pontja szerinti személy.
2.24. Programcsomag:
a
Műsorterjesztő
által
az
Előfizetőnek
értékesített
(műsorelosztási) csomag (szolgáltatási egység), amelynek lineáris audiovizuális és rádiós
médiaszolgáltatások tartalmát és a Programcsomag előfizetői díját a Műsorterjesztő
határozza meg a vonatkozó törvények és jogszabályok keretei között.
2.25. Program- vagy műsordíj: A Médiaszolgáltatás hagyományos műsorterjesztő
(átviteli
rendszereken)
a
programcsomag
részeként
történő
terjesztésének
engedélyezése ellenértékeként az Mttv. 206.§. (3a) és a 207.§. (6) bekezdésére
tekintettel – az Mttv. 206.§ (3a) bekezdésében rögzített 86/2016. (IV.25.) sz.
Kormányrendeletben meghatározottak alapján a Médiaszolgáltatónak fizetett díj. Ha a
jelen ÁSZF vagy a Kereskedelmi szerződés csak díjat (Díjat) említ, akkor az alatt az itt
írtak szerinti Programdíj értendő.
2.26. Ptk: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
2.27. SD formátum: 720x576-os képfelbontást (576i) megvalósító technikai formátum.
2.28. Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.
évi CIV. törvény.
2.29. Szerződés vagy Megállapodás: a Kereskedelmi Szerződés és a jelen ÁSZF
együttes megnevezése, illetve az előszerződés/deal memo és a jelen ÁSZF együttes
megnevezése, amelyek együttesen képezik a Felek megállapodását a Médiaszolgáltatás
terjesztése tárgyában.
2.30. Tárgyév: a Kereskedelmi szerződésben meghatározott évszámítás, amely lehet
naptári év, de el is térhet ettől, pl.: szerződéskötés időpontjától számított 12 hónap.
2.31. Terület: Magyarország.
2.32. Vételkörzet: Az Mttv. 203.§. 71. pontja szerint, a jelen ÁSZF tekintetében azt a
magyarországi földrajzi területet/körzetet (amely lehet egész Magyarország is) jelenti,
amely területen, illetve fejállomásairól a Műsorterjesztő a műsorterjesztői szolgáltatását
nyújtja és amely tekintetében a Médiaszolgáltató a Médiaszolgáltatás terjesztését a
Kereskedelmi szerződésben engedélyezi.
III.

Médiaszolgáltatás
terjesztésének
szerződéskötési folyamat

engedélyezése,

illetve

3.1.
A
Médiaszolgáltatás
terjesztésének
az
engedélyezésére
kizárólag
a
Médiaszolgáltató jogosult. Az engedélyt a Médiaszolgáltató a Műsorterjesztővel kötött
írásos Kereskedelmi Szerződéssel vagy egyedi esetekben ezzel egyenértékű egyedi
írásbeli engedéllyel – továbbiakban együttesen Kereskedelmi Szerződés - biztosítja. A
Kereskedelmi Szerződésben a Médiaszolgáltató az ebben meghatározott feltételekkel
nem kizárólagos jogot enged a Műsorterjesztőnek, hogy a Médiaszolgáltatást az ott
meghatározott időtartam alatt, a Médiaszolgáltatást tartalmazó alábbiak szerinti
Programcsomag Előfizetői részére, azok televíziós vevőkészülékeihez változatlanul és a
műsorjel kibocsátásával egyidejűleg a Kereskedelmi Szerződés szerinti technológiájú
műsorterjesztő rendszereken továbbítsa. A Kereskedelmi Szerződés kizárólag a jelen
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ÁSZF-fel együtt érvényes és az ÁSZF-fel együtt képezi a Felek között létrejött
megállapodást. Amennyiben eltérés van a Kereskedelmi Szerződés és az ÁSZF között,
akkor a Kereskedelmi Szerződés vonatkozó rendelkezése az irányadó.
Tekintettel az Smtv-ben foglalt alapelvre, amely szerint mindenkinek joga van arra, hogy
megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint
Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró
eseményekről, a médiapluralizmus megvalósulásának érdekében lényeges szempont,
hogy a Médiaszolgáltatás (mint JBE), minél szélesebb körbe eljusson. Többek között ezen
körülmények indokolják, hogy a TV2 médiaszolgáltatása nem helyezhető a jelen ÁSZF
szerint engedélyezett programcsomagnál alacsonyabb lefedettségű programcsomagba.
A fentiekre figyelemmel is a Médiaszolgáltatást a Műsorterjesztő (i) az analóg, AKTV
műsorterjesztési rendszerben az Alapcsomagban,(ii) a digitális (DVB-C, DVB-S, IPTV),
MMDS terjesztési/átviteli rendszerben az Alapszolgáltatásban vagy Alapcsomagban más
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal csomagolva terjesztheti, illetve köteles elhelyezni.
Ez kötelezettsége a Műsorterjesztőnek függetlenül a Programcsomag fantázia nevétől,
illetve megnevezésétől és attól is, hogy a műsorterjesztési szolgáltatást más
szolgáltatásával együtt értékesíti.
Értelemszerűen a fenti Programcsomag(ok)ban elhelyezett médiaszolgáltatások – így a
Médiaszolgáltatás is - a Műsorterjesztő magasabb díjú programcsomagjainak a részét is
kell, hogy képezze.
A Médiaszolgáltatás önállóan, más médiaszolgáltatásokkal történő csomagolás nélkül,
külön felszámított díj ellenében (pl.: pay tv-ként), nem terjeszthető és a Szerződés nem
jogosítja fel a Műsorterjesztőt a Médiaszolgáltatás nem lineáris vagy az SD formátumnál
nagyobb és jobb minőségű vagy egyéb formátumú terjesztésére, illetve a
Médiaszolgáltatás olyan terjesztésére, amelynek végpontja nem az Előfizető televíziós
vevőkészüléke. A Médiaszolgáltatás más Programcsomagba csak a Médiaszolgáltató
előzetes írásbeli jóváhagyásával helyezhető el, illetve helyezhető át. Szintén szükséges a
Médiaszolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása, ha a Kereskedelmi Szerződésben foglalt
műsorterjesztő (átviteli) rendszerről a Műsorterjesztő más technológiájú műsorterjesztési
(átviteli rendszerre) tér át, ha az áttérés a Médiaszolgáltatás terjesztését érinti.
A Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatást saját költségére és kockázatára terjeszti, illetve
terjesztheti. A Médiaszolgáltató engedélye a Médiaszolgáltatás terjesztésére nem
kizárólagos és nem átruházható. Abban az esetben, ha Műsorterjesztő átviteli rendszere
műszakilag, illetve technikailag alkalmas teletext szolgáltatás terjesztésére, akkor a
Műsorterjesztő köteles a TV2text szolgáltatás terjesztésére is, amelynek terjesztéséhez a
Médiaszolgáltató az engedélyt megadja. A Műsorterjesztő köteles a digitális
műsorterjesztő rendszeren a DVB feliratozás terjesztésére.
A Műsorterjesztő felelőssége a Médiaszolgáltatás általa történő terjesztésének a
vonatkozó jogszabályok szerint az NMHH-nak történő bejelentése.
A Műsorterjesztő a digitális műsorterjesztésében jogosult a Médiaszolgáltató előzetes,
legkésőbb a változást megelőző 60 (hatban) nappal megküldött írásbeli értesítése mellett
az Alapcsomagból az Alapszolgáltatási programcsomagba a Médiaszolgáltatást áthelyezni.
A Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatást az iparágban elfogadott, hatékony műszaki
megoldással védve oly módon köteles terjeszteni, hogy a Médiaszolgáltatáshoz, illetve
Médiaszolgáltatást tartalmazó Programcsomag(ok)hoz csak az erre/azokra előfizetett
Előfizetők férjenek hozzá.
3.2.
A Médiaszolgáltatás terjesztésére ajánlattételi felhívást vagy ajánlatot a
Médiaszolgáltató az alábbi címeken és hivatkozással fogad el (e-mail cím:
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terjesztes@tv2.hu, másolattal terjesztes@ikokabelteve.hu; „TV2 Kft.-Terjesztés” 1145
Budapest, Róna u. 174.)
Az ajánlattételi felhívás nem minősül ajánlatnak, az ajánlattételi felhívás a
Médiaszolgáltatót a Médiaszolgáltatás terjesztésére vonatkozó szerződéses ajánlat
készítésére és küldésére szólítja fel. Írásos formának ebben a tekintetében a
Médiaszolgáltató a személyesen kézbesített, általa aláírásával igazolt, a postai úton
tértivevénnyel küldött küldeményt ismeri el, telefax és elektronikus levél útján
továbbított küldeményt akkor, ha azok visszakereshetők, tárolhatók és visszaigazolhatók,
illetve visszaigazolással vannak ellátva, továbbá, ha az nyomtatott formában is fentiek
szerint postai kézbesítés időtartamát figyelembe véve megérkezik a Médiaszolgáltatóhoz.
A Műsorterjesztő részéről az ajánlattételi felhívás elküldésével a jelen ÁSZF
megismertnek és elfogadottnak tekinthető tekintettel arra, hogy azt a Médiaszolgáltató
sales.tv2.hu honlapján annak hatályba lépését megelőzően a megismeréséhez szükséges
kellő határidőben letölthető és tárolható formában nyilvánosságra hozta és
megismerhetővé tette.
3.3.
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)

Az ajánlattételi felhívásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a Műsorterjesztő cégjogi adatait;
a Műsorterjesztő, mint műsorterjesztő szolgáltató nyilvántartásba vételéről szóló
igazolás, (illetve, ha még nem történt meg a nyilvántartásba vétel, akkor
nyilvántartásba vétel iránti kérelem másolata);
a Műsorterjesztő átviteli rendszereit: analóg/digitális kábel (AKTV/DVB-C), műhold
(DVB-S, illetve DTH), IPTV, MMDS, stb. amelyen keresztül a Médiaszolgáltatást
terjeszteni szándékozik, ha több átviteli rendszeren, akkor valamennyi átviteli
rendszer megnevezése;
nyilatkozata arról, hogy ezek a rendszerek mindenben megfelelnek a vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és szabványoknak, és alkalmas/alkalmasak
a Médiaszolgáltatás terjesztésére;
a Műsorterjesztés Vételkörzetét, több átviteli rendszer esetén átviteli
rendszerenként, a Vételkörzet fejállomásait;
az analóg műsorterjesztési rendszernél az Alapcsomagnak, illetve a digitális
műsorterjesztési rendszernél az Alapszolgáltatási programcsomagnak, illetve az
Alapszolgáltatást követő csomagnak (ha ebben kerül a Médiaszolgáltatás
elhelyezésre) az ajánlat küldését megelőző hónap első napjának és utolsó
napjának előfizetői létszáma (több átviteli rendszernél átviteli rendszerenként) és
lefedettsége, valamint az összes előfizető létszáma;
a jelen ÁSZF VI. fejezet 3. pont (digitális dekóderhez állami támogatásban
részesülő) szerinti Előfizetők száma;
A médiaszolgáltatás műsorjelének vételi módja;
ha van EPG szolgáltatása, akkor ennek jelzése;
kapcsolattartók megnevezése és elérhetőségei;
annak a kábelszövetségnek a megnevezése, amelynek a Műsorterjesztő a tagja,
illetve ha egyik szövetségnek sem a tagja, akkor ennek a jelzése;
minden olyan körülményt, amelyet a Műsorerjesztő a Médiaszolgáltató
ajánlatának elkészítéséhez fontosnak minősít.

3.4.
A Médiaszolgáltató vagy az IKO az ajánlattételi felhívást annak hozzá történő
megérkezésének tényét visszaigazolja. Amennyiben az ajánlattételi felhívás a fenti
lényeges körülmények tekintetében hiányos, akkor a Médiaszolgáltató (vagy az IKO) a
Műsorterjesztőt írásban hiánypótlásra hívja fel. A Médiaszolgáltató a szerződéses
ajánlatát a Műsorterjesztőnek az ajánlattételi felhívás visszaigazolását, illetve a
hiánypótlás esetén a hiányzó adatok megérkezését követő küldi meg.
3.5.
A Médiaszolgáltató a Műsorterjesztő külön ajánlattételi felhívása nélkül is jogosult
a Műsorterjesztőt írásos szerződéses ajánlattal megkeresni. Ajánlattal a Médiaszolgáltató
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nevében és képviseltében a Műsorterjesztőt az IKO is – az erre vonatkozó
meghatalmazás/megbízás szerint – megkeresheti. Az ajánlat írásban – annak elfogadását
megelőzően - visszavonható.
3.6.
A Műsorterjesztő külön ajánlattételi felhívása nélkül is jogosult a Médiaszolgáltatót
írásos szerződéses ajánlattal megkeresni. A Médiaszolgáltató jogosult a Műsorterjesztő
ajánlatát visszautasítani, ha az jogszabályba ütközik, vagy az abban foglaltak teljesítése
objektív műszaki okok alapján lehetetlen, és a Felek nem tudnak megállapodni ezen
feltételekben a szerződéskötési eljárásukban.
3.7.
Valamennyi szerződéses ajánlat elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, és minden
olyan kérdésben, feltételben, amelyet a szerződéses ajánlat nem tartalmaz, az ÁSZF
vonatkozó rendelkezése az ajánlat részét képezi. Az ÁSZF-től való eltérés csak akkor
válik az ajánlat részévé, ha azt a Médiaszolgáltató írásban elfogadta, illetve ha azt a
Médiaszolgáltató ajánlata kifejezetten és egyértelműen tartalmazza.
3.8.
A Médiaszolgáltató a Műsorterjesztő tisztességes és ésszerű, a jelen ÁSZF-ben
foglaltaknak megfelelő írásbeli ajánlatára, - ha az megfelel az Mttv-nek, egyéb
jogszabályoknak, illetve az ÁSZF-nek - megköti a Műsorterjesztővel a Kereskedelmi
Szerződést, illetve kiadja a Médiaszolgáltatás terjesztésére az engedélyét, amellyel
létrejön a Felek közötti Szerződés.
IV.

A Műsorterjesztési Szerződés tartalma:

4.1.
Ha a Kereskedelmi Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, akkor a
Médiaszolgáltató a Műsorterjesztőnek a Médiaszolgáltatás műsorjelének kibocsátásával
egyidejű és változatlan terjesztéséhez adja meg a nem kizárólagos hozzájárulását a
Műsorterjesztő Kereskedelmi Szerződés szerinti hagyományos (a Műsorterjesztő által
tulajdonolt, bérelt, vagy üzemeltetett) műsorterjesztési/átviteli rendszerén/ rendszerein
és Vételkörzetében a fejállomásokon annak ellenében és azzal a feltétellel, hogy a
Műsorterjesztő a Kereskedelmi Szerződés szerinti Programdíjat a Médiaszolgáltatónak
hiánytalanul megfizeti és a Kereskedelmi szerződés szerinti feltételeket szerződésszerűen
teljesíti.
A félreértések elkerülése végett a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltató hozzájárulása
alapján a Médiaszolgáltatás lineáris, SD technikai formátumú, a jel kibocsátásával
egyidejű és változtatás nélküli, az Előfizetők (egyéni és/vagy intézményi) televízió
vevőkészülékére, mint végponthoz történő terjesztéséhez adja meg a hozzájárulását.
Amennyiben a Műsorterjesztő a Szerződés hatálya alatt a műsorterjesztési rendszert,
illetve a fejállomások tulajdoni, üzemeltetési, bérleti vagy használati jogát át kívánja
ruházni, vagy engedni, vagy arra harmadik személynek használati jogot kíván engedni,
akkor köteles a Médiaszolgáltatónak ezt írásban bejelenteni az ügylet létrejöttét követően
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül és ebben az esetben a Szerződés a
rendszer, illetve a fejállomás tekintetében megszűnik. Ennek elmulasztása a
Műsorterjesztő részéről súlyos szerződésszegés. Amennyiben a Műsorterjesztő a
rendszert bővíti, új fejállomásokat létesít vagy megvesz, üzemeltetési vagy használati
jogot szerez, akkor erről is a bővítést/létesítést/üzemeltetési/használati jog megszerzését
követően haladéktalanul a Médiaszolgáltatót írásban értesíteni köteles, és ebben az
esetben a Szerződés hatálya ezekre is kiterjed.
Ha a Kereskedelmi szerződés a Díj fizetés tekintetében utólagos fizetési esedékességet
állapít meg, a Műsorterjesztő tudomásul veszi és elismeri, hogy a Médiaszolgáltatás
terjesztésére a jogosultság megszerzése a Díj hiánytalan megfizetésével és a
Szerződésben írtak teljesítésével történik.
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A Médiaszolgáltató által a Médiaszolgáltatás terjesztési engedélyének a megadása a
Műsorterjesztő részére egyben a Műsorterjesztőnél kötelezettséget is keletkeztet arra,
hogy a Szerződés hatálya alatt a Médiaszolgáltatást a Műsorterjesztő a Szerződésben
foglalt feltételekkel terjessze.
4.2. Az előzőeknek megfelelően az egyidejű és változatlan terjesztési jogosultságon
kívül bármely egyéb felhasználási cselekmény engedély nélkülinek minősül és így a
Műsorterjesztő részéről szerződésszegő magatartás, kivéve, ha a Kereskedelmi
Szerződés
szerint
a
felhasználásra
a
Műsorterjesztő
a
Médiaszolgáltató
engedélye/hozzájárulása alapján jogosultságot szerzett. Ennek megfelelően, ha a
Kereskedelmi Szerződés másképp nem rendelkezik a Műsorterjesztő a Műsort, annak
műsorszámait nem rögzítheti, többszörözheti, tárolhatja (semmilyen eszközzel és
technikával), a Műsort nem rövidítheti/csonkítja meg, a műsorjelbe semmilyen módon
nem avatkozhat be, a műsorjelbe való beavatkozás nélkül sem használhatja,
hasznosíthatja a Műsort/műsorszámot vagy annak jelét, sem reklám, sem promóciós sem
egyéb célokra. A Műsorterjesztő biztosítani köteles, hogy a Médiaszolgáltatás az Előfizető
televíziókészülékének képernyőjén változatlan tartalommal és formával jelenjen meg. A
fenti rendelkezések a Műsoridőn kívüli adásidőre is vonatkoznak, amely adásidőben a
Médiaszolgáltató saját vagy a Médiaszolgáltató, illetve tulajdonosának befolyásoló
részesedése mellett működő médiaszolgáltatások promóciós anyagait, önreklámjait,
monoszkópjait, stb. teszi vagy teheti közzé. Az előzőektől csak akkor térhet el a
Műsorterjesztő, ha azt ránézve kötelező erővel rendelkező jogszabály írja elő, vagy a
Kereskedelmi Szerződés ezt kifejezetten megengedi. A Műsorterjesztő a műsorterjesztési
jogosultságát harmadik személy részére nem engedheti át, azt nem értékesítheti (mint
„nagykereskedő” nem járhat el). Minden, a jelen pontban tiltott magatartás a
Műsorterjesztő
részéről
súlyos
szerződésszegésnek
minősül
és
annak
jogkövetkezményeit vonja maga után. A Műsorterjesztő az Előfizetőket sem jogosíthatja
fel az előzőek szerinti bármilyen, részére nem engedélyezett felhasználásra, vagy
felhasználásnak nem minősülő egyéb cselekményre. A digitális műsorterjesztésnél a
Felek nem tekintik a műsorjelbe történő beavatkozásnak az EPG szolgáltatás keretében
az Előfizető képernyőjén, illetve annak alján, a Műsor szerkesztett tartalmától
elválasztott/megkülönböztethető sávba megjelenő műsorinformációt.
A digitális műsorterjesztésben az Előfizető vevőkészülékén az Előfizető által irányított,
nem jövedelemszerzést szolgáló, a Műsorterjesztő által az ilyen célra biztosított hálózati
tárhelyen megvalósuló műsorrögzítés, továbbá a megállítási, oda/visszalépési funkció
nem jogsértés. Abban az esetben, ha az Szjt. vagy annak értelmezése e körben módosul,
akkor a Műsorterjesztő köteles a Médiaszolgáltató írásbeli hozzájárulását ezekhez
megszerezni és a Műsorterjesztő kötelezettsége az ilyen felhasználások esetén a közös
jogkezelőknek vagy más szerzői-, szomszédos-, vagy kapcsolódó jogi jogosultaknak a
jogdíj megfizetése, esetleg az engedély beszerzése.
4.3.
A Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatást csak az iparágban elfogadott, hatékony
műszaki megoldással, a jogosulatlan hozzáféréstől védve, a jelen ÁSZF, illetve a
Kereskedelmi Szerződés – és a 3.1. pont - szerinti Programcsomagban, illetve a
csomagot alkotó médiaszolgáltatásokat is magában foglaló magasabb előfizetési díjú
csomagra előfizető, ilyen csomagra érvényes előfizetői szerződéssel rendelkező
Előfizetőknek teheti elérhetővé, hozzáférhetővé azok televíziókészülékeire. Ezek a
kötelezettségek a Műsorterjesztőt valamennyi általa üzemeltetett (bérelt, tulajdonolt,
használt) átviteli rendszer tekintetében terhelik. A Műsorterjesztő köteles minden olyan
tőle elvárható műszaki intézkedést megtenni és olyan, a műsorterjesztési üzletágban
elismert technológiát és szabványokat alkalmazni – különösen a digitális
műsorterjesztésnél az általa az Előfizetőknek biztosított STB-ben másolásvédelmi
technológiát -, amely megakadályozza a műsorjel, illetve Műsor illetéktelen dekódolását
és illegális másolását. A Műsorterjesztő köteles a Médiaszolgáltató erre vonatkozó írásbeli
kérésére - a kérésben megállapított ésszerű határidőben - az általa alkalmazott
technológiáról, szabványokról és másolatvédelmi eljárásokról írásbeli tájékoztatást
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nyújtani. A Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatásnak általa vagy az Előfizető által beállított
„csatornáján”,
illetve
digitális
műsorterjesztésnél
a
kapacitáshelyén
más
médiaszolgáltatást a Médiaszolgáltatás műsoridején kívül sem terjeszthet, más módon
azt nem értékesítheti és nem is hasznosíthatja.
4.4. Összhangban a fentiekkel a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatást önállóan (nem más
médiaszolgáltatásokkal csomagolva) prémium szolgáltatásként (pay tv-ként) külön az
Előfizetőktől erre kért előfizetési díj ellenében, illetve „mini pay” csomagban nem
terjesztheti. A Műsorterjesztő arra sem jogosult, hogy a jelenleg JBE-ként minősített
médiaszolgáltatók legnagyobb közönségarányú médiaszolgáltatását csomagolja össze, és
ezt önálló Programcsomagként értékesítse.
4.5. A Médiaszolgáltatás nem a 3.1. pont szerinti Programcsomagban történő terjesztése
a Műsorterjesztő oldalán súlyos szerződésszegés.
4.6.
A Műsorterjesztő kötelezettsége, hogy az Szjt. 28.§. (2) bekezdése, illetve (3)
bekezdése szerint a Médiaszolgáltatásban foglalt művek és alkotások szerzői-szomszédos
és kapcsolódó jogi jogosultak engedélyét a terjesztéshez (továbbközvetítéshez), illetve a
másodlagos nyilvánossághoz közvetítéshez megszerezze a jogosultak nevében eljáró
(kötelező vagy önkéntes, illetve kiterjesztett) közös jogkezelőtől és a jogdíjat
megfizesse. Az engedély megszerzése és a jogdíj fizetése kizárólag a Műsorterjesztő
felelőssége és kötelezettsége, amennyiben a vonatkozó közlemény adatszolgáltatási
kötelezettséget is előír, akkor ennek teljesítése is a Műsorterjesztő kötelezettsége. A
félreértések elkerülése végett minden a Médiaszolgáltatásban/Műsorban foglalt
műsor/mű terjesztésével kapcsolatos közös jogkezelők által kezelt jog megszerzése és az
ezzel kapcsolatos díjfizetés (amely díjfizetéssel történik az engedély megszerzése) és
adatszolgáltatás a Műsorterjesztő kötelezettsége és felelőssége. A Programdíjat a
Műsorterjesztő a jogkezelőknek fizetett jogdíjakkal és költségekkel nem csökkentheti, az
ilyen jellegű költségek áthárítására vagy annak megtéríttetésére nem jogosult.
A televíziós sugárzás után a közös jogkezelőktől az engedély megszerzése és a jogdíj
fizetése a Médiaszolgáltató felelőssége és kötelezettsége.
4.7.
A Médiaszolgáltatás műsorrendjét és annak tartalmát a Médiaszolgáltató
szerkesztői függetlensége keretében saját belátása szerint határozza meg.
4.8.
Abban az esetben, ha a Műsorterjesztő a digitális műsorterjesztésében EPG
szolgáltatást is saját maga vagy az általa igénybe vett közreműködő révén üzemeltet,
akkor a Médiaszolgáltató vállalja, hogy jelszóval védett hozzáférést biztosít az általa vagy
az általa megbízott közreműködő által üzemeltetett műsorinformációkat tartalmazó
szolgáltatásához a bármikor történő, előzetes értesítés nélküli műsorváltozás jogának
fenntartása mellett. A Műsorterjesztő már ebben a körben tudomásul veszi, hogy a
Médiaszolgáltató kizárólag a saját szolgáltatásában megjelenő, ott elérhető változtatás
nélküli műsorinformációkért vállal felelősséget, ide értve az Mttv. szerinti korhatár
besorolást is.
4.9.
A Műsorterjesztő az alábbiak szerinti műszaki ügyeleten kívül a vonatkozó
törvényi előírások szerint ügyfélszolgálatot is köteles üzemeltetni. A Műsorterjesztő a
műsorterjesztésével kapcsolatos Előfizetői panaszokat a Médiaszolgáltatóhoz nem
irányíthatja át. A Médiaszolgáltató az Előfizetői panaszokkal kapcsolatban kizárja a
felelősségét.
4.10. A Médiaszolgáltató jogosult a Médiaszolgáltatás nevének, védjegyének, logójának,
csatorna-azonosítójának - a Műsorterjesztő 15 napos előzetes írásbeli értesítése mellett a megváltoztatására mindennemű a Felek közötti jogviszonyt érintő jogkövetkezmény
nélkül.
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4.11. Miután az Mttv. 38.§. (3) bekezdése a Médiaszolgáltatót, mint JBE-t kötelezi arra,
hogy a Médiaszolgáltatás digitális műsorterjesztésénél 19:00 és 23:00 óra között – ide
értve 23 óra előtt elkezdődő, de azután véget érő - a Médiaszolgáltatásban közzétett
eredetileg nem magyar nyelven készített filmalkotások legalább egynegyede eredeti
nyelven felirattal, továbbá szinte a teljes műsorfolyama felirattal is elérhető legyen (az
analóg terjesztésnél is) a hallási fogyatékkal élőknek, a Műsorterjesztő az
áviteli/műsorterjesztő rendszerén köteles a Kereskedelmi szerződés szerint a TV2textet
vagy a DVB feliratozást is terjeszteni, valamint digitális műsorterjesztés esetén az eredeti
nyelvű hangsávot is továbbítani. A Műsorterjesztő már ebben a körben tudomásul veszi,
hogy abban az esetben, ha a Műsorterjesztő felelősségi-, illetve érdek/ellenőrzési körébe
eső ok, illetve mulasztás folytán az NMHH Médiatanácsa a Médiaszolgáltatót a
feliratozásban vagy az eredeti hangsáv továbbításában történő mulasztás miatt
végrehajtható határozatában elmarasztalja és bírságot vagy egyéb joghátrányt állapít
meg, akkor az ezen ok miatt a Médiaszolgáltatóval szemben megállapított joghátrányért
- ide értve a bírságot is – a Médiaszolgáltatóval szemben helytállási kötelezettséggel
tartozik. Bírság esetén a Médiaszolgáltató jogosult arra, hogy bírság összegének
megfizetését igényelje Műsorterjesztőtől az ide vonatkozó írásbeli felszólításának a
Műsorterjesztő általi kézhezvételétől számított 8 napon belül.
V.

A Médiaszolgáltatás műsorjeléhez való hozzáférés

5.1.
A műsorjel műszaki technikai paraméterei megfelelnek a vonatkozó hazai és
nemzetközi szabványoknak, iparági előírásoknak. A Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatás
műsorjelének minőségében, kódolásában, továbbításában, Előfizetőnél jelentkező vételi
hibák, kimaradások miatt a Médiaszolgáltatóval szemben igénnyel és követeléssel nem
léphet fel. A Médiaszolgáltató csak azt vállalja, hogy az általa kibocsátott műsorjel a
kibocsátási-átadási helyen megfelel a hatályos jogszabályoknak és a nemzetközi
sztenderdeknek.
5.2.
A Médiaszolgáltató a műsorjelhez a hozzáférést vezetékes alapú módon,
elsődlegesen a BIX központban (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) történő IP
jelátadás útján biztosítja. Ettől eltérő vagy ezt kiegészítő jelátadási helyről és módról a
Kereskedelmi Szerződés rendelkezhet.
A Médiaszolgáltató felelőssége a műsorjel műszaki technikai minőségéért kizárólag csak a
Kereskedelmi Szerződés szerinti, a jelhez való hozzáférés, illetve átadás teljesítési
helyéig áll fenn, azonban a jelátadás technikai megfelelőssége és minősége tekintetében
kizárja a felelősségét, a jelátadás megfelelőssége és minősége miatt a Műsorterjesztő a
Médiaszolgáltatóval szemben igényt nem érvényesíthet.
5.3.
A
műsorjel
átadási
teljesítési
helyétől
a
Műsorterjesztő
átviteli
rendszeréhez/hálózatához (ide értve az általa bérelt, használt rendszert/ hálózatot is)
való eljuttatása, az átviteli rendszerbe való betáplálásáról, esetleges kódolásáról, a
kódolt műsorjelnek az átviteli rendszerén keresztül az Előfizető televízió-vevőkészülékébe
történő továbbítása és annak Előfizetői televíziókészülékén vételre alkalmassá tétele –
ide értve az ehhez szükséges berendezés/eszköz biztosítását - a Műsorterjesztő
költségére és kockázatára - a Műsorterjesztő kötelezettsége és felelőssége. A
Műsorterjesztő köteles saját költségén az ehhez szükséges vezetékről, műszaki technikai
berendezésekről és egyéb szükséges technikai eszközökről, technikai feltételekről
gondoskodni, illetve ezeket biztosítani, működtetni, karbantartani.
5.4
A Műsorterjesztő a fentiek szerinti ügyfélszolgálat mellett folyamatosan,
megszakítás nélkül (0-24 órás) elérhető műszaki ügyeletet is köteles üzemeltetni és
működtetni.
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5.5
A Műsorterjesztő már ebben a körben vállalja, hogy a Médiaszolgáltatás
Előfizetőinek több mint 5%-át érintő műsorterjesztési/átviteli rendszer szükséges és
előre tervezhető karbantartási munkálatait az éjszakai/hajnali órákban 01:00 és 05:00
óra között végzi, és erről lehetőség szerint 30 nappal, de lekésőbb 15 nappal a
karbantartás megkezdése előtt a Médiaszolgáltatót írásban értesíti.
5.6.
A Médiaszolgáltató jogosult a műsorjel műszaki technikai paramétereit, illetve a
műsorjel átadási módját és teljesítési helyét a Műsorterjesztő legalább 30 napos előzetes
írásbeli értesítése mellett megváltoztatni. A Médiaszolgáltató a Műsorterjesztőnél a
változtatás miatt esetleges költségek viselésére nem kötelezhető, mindegyik Fél maga
viseli az ő érdekkörébe/felelősségi körébe tartozó költségeket.
5.7.
Médiaszolgáltató vállalja, hogy ő is műszaki ügyeletet tart fenn, amely
munkanaponként és munkaidőben (9:00 és 16:00 óra között) személyhez kapcsolható,
azon kívül műszaki hiba esetén internetes elérésű. Műszaki hiba esetén a Felek közötti
eljárásra és kapcsolattartásra a Kereskedelmi Szerződés (illetve annak vonatkozó
melléklete) az irányadó.
5.8.
A Műsorterjesztő által a műsorterjesztő, illetve átviteli rendszer hibátlan
rendelkezésére állása, illetve működtetésére vállalt százalékos arány – amely legalább
99%, kell, hogy legyen - a Kereskedelmi Szerződésben kerül meghatározásra.
VI.

Programdíj, a Médiaszolgáltató díj megállapításának elvei, díjazás
időszaka, módja és fizetési feltételei

6.1. A Médiaszolgáltató Médiaszolgáltatás terjesztésének engedélyezése, illetve a
Médiaszolgáltatás Szerződés szerinti terjesztéséhez való hozzájárulása ellenében
díjazásra jogosult.
A Médiaszolgáltató a program-, illetve műsordíj iránti jogosultságát – az Mttv. 206.§.
(3a) és a 207.§. (6) bekezdésére tekintettel – az Mttv. 206.§ (3a) bekezdésében
rögzített 86/2016. (IV.25.) sz. Kormányrendeletben meghatározott azon időponttól
érvényesítheti, amikortól arra a Kormányrendelet alapján legkorábban lehetősége van.
A Médiaszolgáltató a fenti időponttól tehát a program-, illetve műsordíj igényét, annak
irányelveit és díjképzési politikáját a technológiai semlegesség, a versenyjogi alapelvek
és normák, az egyenlő bánásmód elve, az ésszerűség és tisztesség követelménye
betartásával alakítja ki.
A Médiaszolgáltató díjképzési politikájának alapelveit és módszerét, díjazási időszakát, a
díjfizetés módját és idejét, az esetlegesen igénybe vehető kedvezményeket, stb. az itt
meghatározottakon felül a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.
A Médiaszolgáltató jogosult arra, hogy a programdíj érvényesítése körében
kedvezményrendszert alakítson ki, amely kedvezményrendszer meg kell, hogy feleljen
valamennyi irányadó jogszabályi rendelkezésnek.
6.2
A Műsorterjesztő által fizetendő Programdíjat a Kereskedelmi Szerződés
tartalmazza. A tényleges Programdíj összege a fenti elvek mentén a Médiaszolgáltató
által kialakított díjképzési politikájának figyelembe vétele mellett a Felek közötti
tárgyalások és megegyezések eredményeként kerül megállapításra és ennek megfelelően
a Kereskedelmi szerződésben rögzítésre.
A Műsorterjesztő azonban már ebben a körben tudomásul veszi, hogy a
Médiaszolgáltatás terjesztésének engedélyét a program-, illetve műsordíj megfizetésével
szerzi meg, akkor is, ha díjfizetés tárgyhót követően, utólag történik és a Műsorterjesztő
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az általa nyújtott átviteli szolgáltatások fejében Médiaszolgáltatóval szemben sem díjat,
sem költséget, vagy bármilyen ellenértéket nem számíthat fel. A Programdíj (függetlenül
attól, hogy díjfizetés Előfizető/hó alapon vagy egyéb megállapodott módon történik) úgy
kerül meghatározásra, hogy a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatással kapcsolatos
bármilyen jellegű átviteli szolgáltatás fejében sem költséget, sem díjat, sem egyéb
ellenértéket nem számít fel, továbbá Szerződésben írt együttműködés alapján semmilyen
egyéb igényt nem érvényesít (ezek együttesen a továbbiakban: „átviteli szolgáltatás”).
Abban az esetben, ha Műsorterjesztő az átviteli szolgáltatásaiért díjat vagy költséget,
vagy bármilyen ellenértéket (a továbbiakban együttesen: „átviteli szolgáltatás fejében
igényelt díj”) számol fel a Médiaszolgáltatónak, akkor a Programdíj ezzel az összeggel
(Előfizetőre vagy megállapított Díjra vetítve) megemelésre kerül.
6.3
Amennyiben a Kereskedelmi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, a
Műsorterjesztő a Kereskedelmi szerződés szerinti Programdíjat a Médiaszolgáltató által az
előfizetői jelentés ellenőrzése után a hatályos számviteli jogszabályok szerint kiállított, a
Kereskedelmi szerződés szerinti címre küldött számla kézhezvételétől számított 15 napon
belül köteles megfizetni. A számla összege abban az időpontban minősül teljesítettnek,
amikor a tárgybeli összeget a Médiaszolgáltató számlavezető bankja a Médiaszolgáltató
számláján jóváírja. Amennyiben a Műsorterjesztő több mint 15 napos fizetési
késedelembe esik, és a Ptk. késedelmi kamattal növelt lejárt tartozását a
Médiaszolgáltató írásbeli felszólításában rögzített határidőre sem rendezi, akkor a
Médiaszolgáltató jogosult a Műsorterjesztő terjesztési engedélyét felfüggeszteni és a
felfüggesztés időszakára is a megelőző hónap előfizetői létszáma szerinti díj 100%-át
felszámítani azzal, hogy a Médiaszolgáltató fenntartja a jogát arra is, hogy
szerződésszegés jogcímén a Szerződést felmondja. Késedelmes fizetés esetén a
Médiaszolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A Médiaszolgáltató
jogosult a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben meghatározott
behajtási költségátalány érvényesítésére is.
VII.

Előfizetők nyilvántartása, Előfizetői jelentés,
megállapítása, Díj megállapítása, ellenőrzési jog

Előfizetői

létszám

7.1.
A Műsorterjesztő köteles a vonatkozó törvényi/jogszabályi előírásoknak
megfelelően az Előfizető létszámról mindenben megfelelő, naprakész, pontos, hiteles
nyilvántartást vezetni.
7.2.
A Műsorterjesztő a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig (ha az munkaszüneti nap,
akkor az ezt követő első munkanapon) köteles a Médiaszolgáltatást tartalmazó
Programcsomag tárgyhavi Előfizetői létszámáról a Médiaszolgáltatónak írásban előfizetői
jelentést küldeni a Kereskedelmi Szerződés szerinti címre, amely cím lehet elektronikus
levélcím is, még akkor is, ha nem történik változás az előfizetői létszámban. Az Előfizetői
jelentés minta az ÁSZF 2. sz. melléklete.
Az Előfizetői jelentésnek tartalmaznia kell a tárgyhó első és utolsó napján érvényes
előfizetési szerződéssel rendelkező (teljes) Előfizetői létszámot (összes Előfizető), több
átviteli rendszer esetén, átviteli rendszerenként külön-külön is fejállomásonkénti
bontásban, és csomag megnevezést is. Az Előfizetői jelentésben külön kell feltüntetni az
Intézményi előfizetőket, továbbá szállodai Előfizetőket a Kereskedelmi Szerződés
Intézményi/szállodai
előfizetőkre
megállapított
(elszámolási/díj
megállapítási)
rendelkezések szerint.
Abban az esetben, ha Műsorterjesztő a fent meghatározott időpontig nem küldi meg az
előfizetői jelentést, Műsorterjesztő hozzájárul, hogy a Médiaszolgáltató a számlát a
megelőző hónap előfizetői jelentés adatai alapján állítsa ki, az előző hónap záró Előfizetői
létszáma (lásd alábbi bekezdés) + 10% mértékben, fenntartva az esetleges többlet
Programdíj iránti igényét. A pótlólag, vagy utólag megküldött előfizetői jelentésből
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származó korrekciót a Médiaszolgáltató a pótjelentés kézhezvételét követő legközelebbi
számla kiállításakor - a számlán külön szerepeltetve a korrekciós adatokat - beszámítja,
illetve érvényesíti. A jelentés késedelmes megküldéséből vagy annak elmulasztásából
származó károkért a Műsorterjesztő tartozik felelősséggel.
Az Előfizetői jelentés alapján kerül megállapításra a tárgyhavi Előfizetői létszám oly
módon, hogy a tárgyhó első napja szerinti Előfizetői létszám + az utolsó nap szerinti
Előfizetői létszámának összege osztva kettővel. Az Előfizetői létszámba azokat az
Előfizetőket, akik szüneteltetik a műsorterjesztési szolgáltatást, nem kell beszámítani.
Szintén nem számítanak be Díjfizetési szempontból a digitális átallás időpontjától 3 évig
azok az Előfizetők, akik az Mttv. 74.§ (1) bekezdése szerinti díjon biztosító
Programcsomag vételének érdekében a digitális vevődekóderek 44.§. (4), illetve (5)
bekezdése szerint állami támogatásban részesültek azzal, hogy az ilyen Előfizetőket is
külön soron az előfizetői jelentésben fel kell tüntetni.
7.3.
A Médiaszolgáltató (akár megbízottja útján) tárgyévenként egy alkalommal
jogosult a Műsorterjesztő előzetes, legalább 15 napos írásbeli értesítése mellett a
Műsorterjesztő előfizetői jelentéseiben közölt adatokat, az adatszolgáltatás alapjául
szolgáló nyilvántartását a Műsorterjesztő székhelyén vagy az Előfizetők nyilvántartási
helyén munkaidőben (9:00 óra és 16:00 óra között) ellenőrizni.
Az ellenőrzés joga szintén független attól, hogy a Médiaszolgáltató a Díjigényét
érvényesíti-e, vagy sem.
Abban az esetben, ha az ellenőrzés során bizonyossá válik, hogy a Műsorterjesztő a
tárgyidőszakban az ellenőrzés szerint megállapított létszámhoz képest legalább 5%-kal
kevesebb Előfizetőt jelentett, akkor a Műsorterjesztő köteles a Médiaszolgáltatónak a
PTK. szerinti késedelmi kamattal megnövelt díjkülönbözetet számla ellenében, a számla
kézhezvételét követő 3 (három) napon belül megfizetni, továbbá köteles a Kereskedelmi
Szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott kötbért megfizetni a Médiaszolgáltató
ellenőrzéssel kapcsolatos igazolt költségeivel együtt. Az ellenőrzési lehetőség
megtagadása vagy akadályozása a Műsorterjesztő részéről súlyos szerződésszegésnek
minősül és annak jogkövetkezményeit vonja maga után. Az ellenőrzés nem minősül
pénzügyi, illetve számviteli szempontból auditnak, a Médiaszolgáltató, illetve megbízottja
csak a Médiaszolgáltatás (illetve a Médiaszolgáltatást tartalmazó Programcsomagnak) az
előfizetői adatait ellenőrizheti. A Műsorterjesztő jogosult az ellenőrzést titoktartási
nyilatkozat aláírásához kötni. Az ellenőrzés során az Eht., valamint az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembe vételével és betartásával kell eljárni.
VIII. Felelősség
8.1.
A Médiaszolgáltató kijelenti, hogy a Médiaszolgáltatás feletti jogosultságával
kizárólagosan rendelkezik, továbbá szintén rendelkezik a Médiaszolgáltatást alkotó
műsorszámok Médiaszolgáltatásba történő beszerkesztés és sugárzás jogával, és ennek
megfelelően az engedély kiadására jogosult. A Médiaszolgáltató felelőssége a
Médiaszolgáltatatás tartalma, szerkesztése, összeállítása (műsorrendjére) és a
Médiaszolgáltatás sugárzására, és ezekre vonatkozó jogszabályoknak történő
megfelelősségére korlátozódik. A Médiaszolgáltató felelőssége még a Médiaszolgáltatás
hatályos jogszabályi előírásoknak és az iparági szabványoknak megfelelő műsorjel
kibocsátása.
8.2.
A Médiaszolgáltatás Műsorterjesztő általi terjesztése a Műsorterjesztő felelőssége,
kockázata és költsége, és a Műsorterjesztő tartozik felelősséggel a műsorterjesztésre
vonatkozó jogszabályok betartásáért. A Műsorterjesztő felelőssége és kockázata a
Programcsomagok kialakítása, árképzése, az Előfizetőkkel a szerződés megkötése, az
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Előfizetőknek – amennyiben szükséges a Médiaszolgáltatás, illetve az azt tartalmazó
Programcsomag vételéhez - az eszköz biztosítása. A nyilvántartások vezetése, az
előfizetői díjak beszedése, ügyfélszolgálat és műszaki ügyelet üzemeltetése, az
Előfizetőkkel szemben történő bármilyen igénnyel szembeni helytállás, az átviteli
rendszer üzemeltetése, karbantartása, az Szjt. szerinti körben a Médiaszolgáltatás
terjesztéséhez/egyidejű tovább-közvetítéséhez a közös jogkezelőknek a jogdíjfizetéssel a
szükséges engedélyek megszerzése, illetve minden egyéb műsorterjesztési szolgáltatás
biztosítása és a jogszabályok alapján a Műsorterjesztőt kötelező tevékenység,
szolgáltatás ellátása szintén a Műsorterjesztő felelőssége. A Műsorterjesztő ezeket a
költségeit - ide értve a jogdíjfizetéssel kapcsolatos költségét – a Médiaszolgáltatóra nem
terhelheti át.
8.3.
A Médiaszolgáltató ehelyütt ismételten kijelenti, hogy a Médiaszolgáltatás
Műsorterjesztő
jelen
ÁSZF
szerinti
Programcsomagjára
Előfizetők
televíziós
vevőkészülékein történő hozzáférhető tételéhez, a jogosulatlan hozzáféréstől védett, a
műsorjel kibocsátásával egyidejű és bármilyen beavatkozástól mentes, változtatás nélküli
műsorterjesztéséhez járul hozzá. Nem jelenti az itt írtak megsértését, ha
Médiaszolgáltató korlátozott időtartamra – tárgyévenként maximum 30 napra – a
Médiaszolgáltatás népszerűsítése érdekében előzetesen, írásban hozzájárul a
Médiaszolgáltatás ideiglenes, a Műsorterjesztő minden Előfizetője számára hozzáférhető
terjesztéséhez. Szintén nem tekinthető a jelen pontban foglaltak megsértésének, ha a
Médiaszolgáltatás a Médiaszolgáltató felelősségi (érdek-, illetve ellenőrzési körén) kívül,
az ő engedélye, hozzájárulása nélkül az interneten vagy bármely más platformon
(illegálisan) szabadon hozzáférhetővé válik. A Médiaszolgáltató vállalja, hogy az ilyen
körülmény tudomására jutása esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket ennek
megszűntetése érdekében. A Műsorterjesztő is kijelenti, hogy ennek észlelése, illetve
tudomására jutása esetén a Médiaszolgáltatót haladéktalanul írásban értesíti és a
jogellenes cselekmény megszüntetése érdekében a Médiaszolgáltatóval együttműködik. A
Műsorterjesztő tudomásul veszi, hogy az Antenna Hungaria DTT (digitális földfelszíni)
platformján a Médiaszolgáltatás szabadon fogható, ezt a körülményt a Műsorterjesztő
kifejezetten elfogadja, és nem tekinti a Médiaszolgáltató részéről szerződésszegésnek.
A Médiaszolgáltató szomszédos jogi jogainak megsértését jelenti – és így büntető és
polgári jogi következményeket von/vonhat maga után - ugyanakkor, ha bármely
harmadik személy bármilyen platformról a Médiaszolgáltató engedélye nélkül továbbítja a
Médiaszolgáltatást, vagy amennyiben bármely műsorterjesztő vagy annak megbízásából
eljáró
személy,
illetve
bármely
harmadik
személy
a
Médiaszolgáltatás
Programcsomagban való elérését, más médiaszolgáltatásokkal történő összekapcsolt
értékesítését úgy kívánja végezni, hogy a nézők/fogyasztók számára olyan eszközt
biztosít, ajánl fel, vagy ilyenre hívja fel az Előfizető figyelmét, amellyel azok ingyenesen
hozzáférhető platformon keresztül a Médiaszolgáltatást is elérik.
IX.

Az ÁSZF hatálya és a Szerződés időtartama, módosítás

9.1.
A jelen ÁSZF a közzétételét követő 30. napon lép hatályba. Az ÁSZF-et a
Médiaszolgáltató sales.tv2.hu honlapján teszi közzé (letölthető és tárolható
formátumban) olyan kellő időben, hogy azt, illetve tartalmát a Műsorterjesztők annak
hatályba lépését megelőzően megismerhessék.
9.2.
A jelen ÁSZF visszavonásig vagy annak módosításáig érvényes. Médiaszolgáltató
az ÁSZF-et jogosult bármikor visszavonni és új ÁSZF-et kibocsátani, illetve módosítani
azzal, hogy köteles az új vagy a módosított ÁSZF-et legalább 30 nappal annak hatályba
lépése előtt a Honlapon közzétenni.
9.3.
A Szerződés hatályát a Kereskedelmi Szerződés tartalmazza, ennek megfelelően a
Szerződés a Kereskedelmi Szerződésben meghatározott időpontban lép hatályba, és ott
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rögzített időpontig hatályos. A Szerződés az abban foglalt határozott idő alatt csak a
Szerződés szerinti esetekben szüntethető meg, illetve mondható fel.
Amennyiben a Szerződés hatálya alatt kerül sor új ÁSZF kibocsátására vagy
módosítására, akkor az új ÁSZF vagy a módosított ÁSZF annak hatályba lépési
időpontjával válik a Szerződés részévé. A Műsorterjesztő az új ÁSZF kibocsátásától
számított 15 napon belül a régi ÁSZF-től eltérő/módosult rendelkezésekről – ha az nem
felel meg a Felek közötti szokásos, kialakult gyakorlatnak vagy nem az alábbiak szerinti
külön tárgyalást nem igénylő módosítást tartalmazza – írásban egyedi tájékoztatást és
tárgyalást kérhet, amely kérésnek a Médiaszolgáltató köteles eleget tenni. Ilyen
határidőn belül küldött írásbeli kérés hiányában az új ÁSZF-et, illetve a módosított ÁSZFet a Műsorterjesztő részéről megismertnek, elfogadottnak kell tekinteni, amely
Szerződésben felváltja a régi ÁSZF-et, illetve a módosított ÁSZF válik a Szerződés
részévé.
Külön tárgyalást nem igénylő módosítások:
i.)
ii.)
iii.)
iv.)
v.)

a technológiai fejlődéséből eredő igények okán és a technológiasemlegesség
érvényesülése miatti módosítás;
jogszabályváltozás vagy az ÁSZF-re is kiható hatósági döntés miatti
módosítás;
ha a Szerződés, illetve a Médiaszolgáltatás terjesztésére vonatkozó feltételek
kizárólag a Műsorterjesztő számára előnyös módon változnak meg;
a körülményekben bekövetkezett, az Egyedi Szerződés megkötésekor, vagy
jelen ÁSZF kiadásának időpontjában előre nem látható lényeges változás
miatt;
ha az az ÁSZF-ben foglaltak egyszerűbbé tételét, egyértelműsítését szolgálja,
vagy elírások javítását szolgáló módosítások, ideértve az esetleges
kiegészítéseket, javításokat;

A Szerződés lejáratán és a Felek közös megegyezésén kívül megszűnik a Szerződés
akkor is (ha ezt külön a Kereskedelmi Szerződés nem említi), ha a Médiaszolgáltató a
Médiaszolgáltatás működtetését megszünteti vagy a Műsorterjesztő a műsorterjesztését
szünteti meg (teljesítés lehetetlenné válása), ide értve azt az esetet is, ha az NMHH
Médiatanácsa az Mttv. 187.§. (3) bekezdése e./ pontja szerint a Médiaszolgáltatást törli a
nyilvántartásból, és ennek következményeként a Műsorterjesztőt is kötelezi az Mttv.
188.§. (1) bekezdése szerint a Médiaszolgáltatás terjesztésének megszüntetésére. A
Médiaszolgáltató, illetve a Műsorterjesztő a megszüntetéséről ennek tudomására jutását
követően a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni köteles. A jelen bekezdésben
foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy a másik Fél a szolgáltatás lehetetlenné válásáért
felelős Féllel szemben a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerinti jogkövetkezményeket ne
érvényesíthesse.
Értelemszerűen a jogutódlás nem minősül a teljesítés lehetetlenné válásának, miután
ilyen esetben a Médiaszolgáltatás működtetetését, illetve a műsorterjesztési
tevékenységet a jogutód gazdasági társaság folytatja, és a Médiaszolgáltató, illetve a
Műsorterjesztő oldalán a jogutód társaság válik a jogok jogosultjává, illetve a
kötelezettségek kötelezettjévé. A jogutódlásról a másik Felet annak bekövetkezése után
haladéktalanul írásban tájékoztatni kell. A Médiaszolgáltatóban vagy a Műsorterjesztőben
a tulajdonosi és/vagy az irányítási viszonyok megváltozása sem eredményezi a
Szerződés megszűnését, erről a körülményről is haladéktalan írásos tájékoztatási
kötelezettség terheli a feleket.
Abban az esetben, ha a Műsorterjesztő csak valamely átviteli rendszer, illetve vételi
körzet tekintetében szünteti meg a műsorterjesztési tevékenységét, akkor a Szerződés
csak a vonatkozó átviteli rendszer, illetve vételi körzet tekintetében szűnik meg.
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Rendszerbővítés vagy vétel esetén – ha a Kereskedelmi szerződés ezzel ellenkezőleg nem
rendelkezik – a Szerződés a bővített rendszerre is a változás időpontjával hatályossá
válik.
A Műsorterjesztő a vételkörzetben történő tervezett változásokról annak kezdőidőpontját
megelőző legkésőbb 15 nappal írásban tájékoztatni köteles, és amennyiben a változás
megvalósul, úgy a változásoknak megfelelően módosul a Szerződés.
Ezzel ellenkező megállapodás hiányában a műsorterjesztés átviteli technológiában
történő változás nem Szerződést megszüntető körülmény, ebben az esetben a felek a
Szerződést módosítják a változásról szóló értesítés – amelyet a Műsorterjesztő
haladéktalanul köteles megküldeni - a Médiaszolgáltató általi kézhezvételétől számított
30 napon belül.
Megszűnik a Szerződés, ha akár a Médiaszolgáltató, akár a Műsorterjesztő ellen bíróság
jogerősen csőd vagy felszámolási eljárást rendel el. A Felet ebben az esetben is
haladéktalan írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli a másik Fél felé.
Megszűnik a Szerződés vis major esetén is, ha az a 30 napot meghaladja.
Megszűnik a Szerződés a Kereskedelmi Szerződésben foglalt megszűnési okok, illetve
megszűnési esetekben, valamint az alábbi X. fejezet szerinti szerződésszegés eseteiben,
ha a sérelmet szenvedő fél a Szerződés szerint a Szerződést felmondja.
9.4.
A Médiaszolgáltató a Médiaszolgáltatást nem szünetelteti, ha csak vis major okok
miatt erre nem kényszerül. Nem minősül szüneteltetésnek és nem Szerződés
megszüntető ok az a körülmény, ha az NMMH Médiatanácsa az Mttv. 187. §. (3)
bekezdése d.) pontja alapján a Médiaszolgáltatás médiaszolgáltatási jogosultságát
felfüggeszti, ha a felfüggesztés időtartama nem haladja meg a tárgyévben összesen a 30
(harminc) napos időtartamot.
9.5.
A jelen ÁSZF-et a Médiaszolgáltató jogosult módosítani oly módon, hogy a
módosítást, illetve a módosított feltételeket legalább 30 nappal azok hatályba lépését
megelőzően a jelen ÁSZF közzétételével megegyező módon a sales.tv2.hu honlapon
nyilvánosságra hozza.
X.

Szerződésszegés

10.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás, amelyet a jelen ÁSZF és a
Kereskedelmi Szerződés annak minősít.
Súlyos szerződésszegének minősül a Műsorterjesztő részéről különösen, ha
(i)
a Program-díjfizetési kötelezettségével több, mint 15 (tizenöt) napos késedelembe
esik és a Médiaszolgáltató írásbeli felszólítása kézhezvételét követő 8 napon belül
azt (Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben) nem rendezi;
(ii)
az előfizetői jelentés megküldését a tárgyév alatt több mint 2 (kettő) alkalommal
nem vagy késedelmesen teljesíti és azt a Médiaszolgáltató ide vonatkozó írásbeli
felszólítása ellenére annak kézhezvételét követően a felszólításban rögzített
póthatáridővel nem pótolja;
(iii)
a Médiaszolgáltatást nem a Szerződés szerinti Programcsomagban terjeszti (amely
csak az Alapcsomag, illetve a digitális műsorterjesztésben az Alapszolgáltatás
lehet) és ezt a mulasztását a Médiaszolgáltató ez irányú írásbeli felszólítása
kézhezvételét követően haladéktalanul nem orvosolja;
(iv)
a Szerződés szerint a Médiaszolgáltató által engedélyezett felhasználási
jogosultságait túllépi, ide értve többek között a Médiaszolgáltatás szabad
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(v)
(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

hozzáférésű terjesztését és az Előfizető feljogosítását a nem engedélyezett
felhasználásokra is;
a terjesztési jog továbbértékesítése, ha erre a Kereskedelmi Szerződés a
Műsorterjesztőt kifejezetten nem jogosítja fel;
a
Médiaszolgáltatás
kiosztott
csatornáján
vagy
kapacitáshelyén
más
médiaszolgáltatás terjesztése (akár a Médiaszolgáltatás műsoridejében vagy azon
kívül);
a felelősségi, illetve ellenőrzési körébe eső ok folytán a Kereskedelmi
Szerződésben rögzített műsorterjesztési (továbbítási) kötelezettségére éves
szinten (százalékosan) vállalt „rendelkezési” kötelezettségének a megsértése
és/vagy a Kereskedelmi Szerződés szerinti még nem súlyos szerződésszegésnek
minősített a Médiaszolgáltatást tartalmazó Programcsomaghoz az Előfizető
hozzáférésében, illetve a Médiaszolgáltatás műsorjelének az Előfizetőnek történő
továbbításában való mulasztás túllépése;
a VII. fejezet szerinti audit megakadályozása vagy hátráltatása;
minden olyan magatartás, amelyet a Szerződés a Műsorterjesztő oldalán súlyos
szerződésszegésnek minősít.

A Médiaszolgáltató részéről súlyos szerződésszegés különösen, ha
(i)

(ii)

(iii)

a Médiaszolgáltatónak felróható okból a Médiaszolgáltatás műsorjeléhez a
műsorjel átadási teljesítési helyén legalább 99%-os rendelkezésre állással a
hozzáférést nem biztosítja, illetve a műsorjelhez a Műsorterjesztő nem tud
hozzáférni (ide nem értve a IX. fejezet 9.4. pontja szerinti felfüggesztést);
a Médiaszolgáltatás a Médiaszolgáltató felelősségi körébe eső okból több mint 8
órán keresztüli egybefüggő szüneteltetése, ha az nem a IX. fejezet 9.3. pontjában
foglaltak szerinti a médiaszolgáltatás felfüggesztésének következménye, ha a
felfüggesztés időtartama nem haladja meg a tárgyévben összesen az 30
(harminc) napos időtartamot;
minden olyan magatartás, amelyet a Szerződés a Médiaszolgáltató oldalán súlyos
szerződésszegének minősít.

Mindkét Fél részéről a titoktartási kötelezettség megsértése.
10.2. A Felek a Szerződés felmondását vagy bármely ok miatti megszüntetését csak
írásban a másik Félnek küldött tértivevényes postai küldemény útján érvényesítik.
10.3. Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett Fél a Szerződés azonnali hatályú
felmondásával (ha az előzőek szerint a másik Felet a szerződésszegő magatartás
haladéktalan vagy kellő határidővel történő írásban felszólította a szerződésszegő
magatartás megszüntetésére), vagy anélkül a szerződésszegésből eredő teljes kárát a
Ptk. ide vonatkozó szabályai szerint jogosult érvényesíteni, a szerződésszegő Féltől
követelni.
10.4. Határozott idejű Szerződés esetén, ha a Szerződés a Műsorterjesztő felelősségi,
illetve érdekkörébe eső felróható okból a Szerződés határozott idejének lejárta előtt
megszűnik,
akkor
a
Médiaszolgáltató
a
Műsorterjesztővel
szemben
kötbér
érvényesítésére jogosult, amely kötbérösszeg még a Szerződésből hátralévő teljes
időszakra járó díjösszeg, amely kiszámolása a megszűnést megelőző 3 havi átlagos
előfizetői létszám szerinti előfizetői létszámmal történik. A kötbért a Műsorterjesztő a
Médiaszolgáltató a megszűnést követően küldött ez irányú írásbeli felszólítása kézbesítési
dátumától számított 8 banki napon belül egyösszegben köteles megfizetni.
10.5. Nem minősül a Szerződés megszegésének, és semmis a Kereskedelmi
szerződésnek az olyan rendelkezése, amely Médiaszolgáltató számára bármely hátrányos
feltételt állapít meg azzal kapcsolatban, hogy a Médiaszolgáltató más műsorterjesztő
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útján ellenérték nélkül és szabadon elérhetőként engedélyezi a Médiaszolgáltatást a
felhasználók számára.
XI.

Titoktartás

11.1. Felek a Kereskedelmi Szerződés tartalmát és valamennyi a saját, illetve a másik
Fél jogosultságaival, kötelezettségeivel összefüggő, a Szerződés teljesítése során vagy
azzal kapcsolatban a Fél tudomására jutott vagy hozott üzleti titkot szigorúan bizalmasan
kötelesek megőrizni és kezelni. Azt csak – jogszabályi kötelezettség kivételével – a másik
Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják harmadik személy tudomására vagy
nyilvánosságra. Amennyiben pedig jogszabályi kötelezettség alapján köteles bármely Fél
a másik Fél üzleti titkát, rá vonatkozó bizalmas információt ki- vagy átadni, előzetesen
köteles erről a másik Felet értesíteni, és vele mindenben együttműködni. A Felek a velük
munkaviszonyban,
tagsági
viszonyban,
vagy
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyban állók, megbízottaik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók
magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is - úgy
felelnek, mintha maguk jártak volna el. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás
nélkül terheli a Feleket. Nem minősül harmadik Félnek a Fél gazdasági vállalkozásának
tulajdonosai, illetve abban irányítási joggal rendelkezők.
11.2. Üzleti titok alatt a PTK 2:47 §-ban foglaltakat kell érteni, ide értve az itt
hivatkozott § (2) bekezdése szerinti védett ismeretet is.
XII.

Általános és záró rendelkezések

12.1. Egyik Fél sem jogosult a Szerződést illetve a Szerződésből eredő jogait és
kötelezettségeit harmadik személyre engedményezni illetve átruházni, kizárólag a másik
Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával.
12.2. A Műsorterjesztő köteles a Médiaszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, ha
cégadataiban (ide értve a társasági formájának, tulajdonosaiban, irányítási
viszonyaiban), vételkörzetében (rendszerbővítés, eladás – lásd: 4.1 pontot) változás
következik be. A Programcsomag szerkezetében, átviteli rendszerben kíván a
Műsorterjesztő változtatni és, ha ez a változtatás a Médiaszolgáltatás terjesztését is
érinti, akkor a III. fejezet 3.1. pontjában foglaltak az irányadók.
12.3 A Médiaszolgáltató a Médiaszolgáltatás, a Műsor és Műsort képező
műsorszámok/műsorok neve, illetve címe szó- és ábrás védjegyének csak a Szerződés
teljesüléséhez feltétlenül szükséges mértékű, azokban történő bárminemű változtatás
nélküli felhasználásához az EPG-ben és Műsorterjesztő ÁSZF-jében és honlapján a
csatorna kiosztás (ez utóbbi kettőnél csak a Médiaszolgáltatás szó- és ábrás védjegye
vonatkozásában) járul hozzá. Ha kétség merül fel a védjegyhasználat szerződésszerű
felhasználása tekintetében, akkor a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltató előzetes
álláspontját
köteles
írásban
megkérni.
A
rendelkezés
megsértése
súlyos
szerződésszegésnek minősül. A Médiaszolgáltató is jogosult a Műsorterjesztő
műsorterjesztési szolgáltatásával összefüggő védjegyének a Szerződés teljesülése
érdekében történő, abban történő mindennemű változtatás nélküli felhasználására. A
Médiaszolgáltató is szerződésszerű védjegyhasználat kétsége esetén a Műsorterjesztő
előzetes írásbeli állásfoglalását bekéri.
12.4. Írásos jognyilatkozat/nyilatkozat alatt a nyomtatott formában, kézbesítővel, postai
úton (ajánlott tértivevénnyel), telefaxon vagy elektronikus úton küldött nyilatkozat
értendő.
Megérkezettnek, illetve kézbesítettnek akkor tekintendő a nyilatkozat, ha:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

az személyes kézbesítés útján történik, amikor a másik fél aláírásával
igazoltan átvette,
az postai úton történik, amikor a tértivevényt a jognyilatkozatot kibocsátó fél
visszakapja,
az telefax útján történik, a visszaigazoló szelvény dátumával,
az elektronikus úton történik, amikor a másik fél azt e-mailben visszaigazolta.

Ha személyes/fax/elektronikus úton küldött nyilatkozat – ha kézbesítési idő munkaidő
utáni (16 óra után), akkor a következő munkanap, illetve munkaszüneti napok esetén a
munkaszüneti munkanapot követő első munkanapjának munkaidő kezdetével (9:00
órával) minősül kézbesítettnek.
Az elektronikus úton küldött szerződéses jognyilatkozat esetén (ide értve az ajánlatot és
azt elfogadó nyilatkozatot is) annak megérkezését a fogadó fél fentiek figyelembe
vételével késedelem nélkül visszaigazolni köteles.
A Műsorterjesztő a cégadataiban történő változást Médiaszolgáltatónak a változást
követően haladéktalanul írásban belejelenteni köteles.
12.5. A jelen ÁSZF a magyar jog szerint, magyar nyelven készült, és az irányadó.
Minden idegen nyelvű változat fordításnak tekintendő.
12.6. A Médiaszolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Kereskedelmi Szerződésben a jelen
ÁSZF-től eltérő feltételekben állapodjon meg. Amennyiben eltérés van a jelen ÁSZF
rendelkezései és a Kereskedelmi Szerződés rendelkezései között, akkor a Kereskedelmi
Szerződés vonatkozó rendelkezése az irányadó.
12.7. Az a körülmény, hogy a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, nem
jelenti az ÁSZF érvénytelenségét.
12.8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Smtv.,
Szjt. és egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

az Mttv., az

XIII. Átmeneti rendelkezések
A jelen ÁSZF hatályba lépésével korábbi ÁSZF hatályát veszti.
A Médiaszolgáltató által korábban esetlegesen a Médiaszolgáltatás terjesztése tárgyában
kiadott engedélyező nyilatkozat a jelen ÁSZF hatályba lépésével hatályát veszti, illetve
visszavonásra kerül.
Közzétéve és módosítva Budapest, 2016. május 31. napján.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: A TV2 MÉDIA CSOPORT Kft. „TV2” elnevezésű SD technikai formátumú
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása műsorterjesztésére vonatkozó díjképzési
politikájának alapelvei, módszere.
2. sz. melléklet: Előfizetői jelentés minta (Egyéni előfizetői és Intézményi előfizetői)
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1. sz. melléklet
A TV2 MÉDIA CSOPORT Kft. „TV2” elnevezésű SD technikai formátumú lineáris
audiovizuális médiaszolgáltatása műsorterjesztésére vonatkozó díjképzési
politikájának alapelvei, módszere.

I. A Médiaszolgáltatás programdíja
1.1. A médiaszolgáltatás terjesztésére vonatkozó programdíj megállapításának tényezőit,
így a listaár meghatározását többek között az alábbi szempontok határozzák meg:











a Médiaszolgáltatás piaci pozíciója;
a médiaszolgáltatás és annak műsorainak nézettsége;
a Médiaszolgáltatás brand-je, annak értéke,
a műsor-folyam sokszínűsége: a nézők által megtekinthető értékes és szórakoztató
tartalmak választéka,
a tájékoztatási feladatok ellátása körében gyártott és sugárzott hír és közéleti
műsorok;
hazai/helyi gyártású műsorok;
a médiaszolgáltatás műsor-ideje;
a műsorterjesztési piac árazása;
az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam;
egyéb, a piacon felmerülő meghatározó, a Médiaszolgáltató piaci működésére is
kiható változások

1.2. A TV2 Programdíja-Lista-ára:
A Médiaszolgáltatás programdíja Egyéni Előfizetők után: 290,- Ft /előfizető/hó.
A Médiaszolgáltatás programdíja Intézményi előfizetői után:




Költségvetési előfizető: vételi helyek száma szorozva (x) az Egyéni Előfizetők
Programdíj mértékével szorozva (x) 0,5-el.
Közületi előfizető: vételi helyek száma szorozva (x) az Egyéni Előfizetők Programdíj
mértékével szorozva (x) 1,5-el.
Szállodai/Szálláshelyi előfizető: vételi helyek száma szorozva (x) 0,7-el, szorozva
(x) az Egyéni Előfizetők Programdíj mértékével szorozva (x) 2-vel.

A Programdíjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
1.3. Digitális terjesztés esetén a Programdíj magában foglalja a Műsorterjesztő által, a
Médiaszolgáltatás ugyanazon előfizetők részére a digitálissal párhuzamosan, analóg
módon történő terjesztését is. Ebben az esetben a Műsorterjesztőt egyszeres díjfizetési
kötelezettség terheli, azon időpontig, amíg a Műsorterjesztő az Előfizetők felé nem
érvényesít többszörös, az analóg és a digitális terjesztésre külön meghatározott
díjfizetést.
A Programdíj megfizetése fejében a Műsorterjesztő nem jogosult a médiaszolgáltatás
emelt szintű technikai minőségű (pl.: HD technikai műsorjelének) terjesztésére vagy a
médiaszolgáltatás bármilyen – az ÁSZF-től eltérő - egyéb jellegű felhasználására. Minden
egyéb, az ÁSZF-től eltérő felhasználás egyedi megállapodás tárgyát képezi.
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II. Kedvezmények
2.1. A médiaszolgáltatás 2016-os évre vonatkozó bevezető ára.
Figyelemmel arra, hogy:





a Kormányrendelet hatályba lépéséig a Médiaszolgáltató a médiaszolgáltatása után a
műsorterjesztőkkel szemben nem érvényesíthetett az Mttv. szerinti Programdíjat, és
habár a Műsorterjesztők is felkészülhettek erre a piaci változásra és
mivel a Kormányrendelet ezt a lehetőséget évközben vezette be, ezért
figyelembe véve a műsorterjesztő partnerek üzleti érdekeit is

a Médiaszolgáltató minden műsorterjesztőre egységesen és diszkrimináció mentesen
2016. december 31-éig az alábbi csökkentett, bevezető díjat alkalmazza.
A Médiaszolgáltatás programdíja Egyéni Előfizetők után bevezető ár jelleggel: 150,- Ft
/előfizető/hó.
A Médiaszolgáltatás programdíja Intézményi előfizetői után a kedvezményesen
meghatározott Programdíj alapján a fenti (I. fejezetben meghatározott) képlet alapján
kerül meghatározásra.
A Programdíjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Amennyiben a Műsorterjesztő a 2016. április 30-ai állapothoz képest a médiaszolgáltatás
programcsomagbeli elhelyezését – az ÁSZF-ben meghatározott keretek között – oly
módon megváltoztatja, hogy a fenti állapothoz képest kisebb penetrációjú csomagba
helyezi el, úgy ezzel egyidejűleg a fenti bevezető ár helyett a jelen melléklet 1.2.
pontban írt listaáron jogosult a médiaszolgáltatás terjesztésére.
Amennyiben a műsorterjesztő érdekkörében felmerülő okból a Médiaszolgáltatás 2016.
december 31-éig szóló terjesztésre vonatkozóan a Felek legalább írásbeli deal-memo
formájában a terjesztés lényeges feltételeiben legkésőbb 2016. augusztus 31. napjáig
nem állapodnak meg, úgy a Médiaszolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a bevezető ár
helyett a programdíj érvényesítésének napjától a jelen melléklet 1.2. pontjában írt
listaáron engedélyezze a médiaszolgáltatás terjesztését.
2.2. Listaárból adható Csomagkedvezmények 2017. január 1. napjától
A csomagkedvezményekre vonatkozó alapvető rendelkezések:
2.2.1 A TV2 a listatár megfizetésével önállóan terjeszthető.
Mivel a Médiaszolgáltató érdekeltségi körében lévő egyéb médiaszolgáltatások (a
továbbiakban: „kábel-televíziók”) terjesztésére, továbbközvetítésének engedélyezésére
az arra vonatkozó megállapodás alapján a Médiaszolgáltató jogosult, és mivel alapvetően
a Médiaszolgáltató és a kábel-televíziók médiaszolgáltatójának célja, hogy ezeket a
kábel-televíziókat az egyes Műsorterjesztők minél nagyobb számú előfizetői kör számára
juttassák el, ezért
a Médiaszolgáltatás terjesztésével együtt történő egyes kábeltelevíziók terjesztésére figyelemmel a listaárhoz képest az alábbi díjképzési politika
alkalmazásával kedvezményeket biztosít a Műsorterjesztők számára.
A kedvezmény mértéke függ attól, hogy a Műsorterjesztő a kábel-televíziók közül hány
csatornát, milyen penetrációjú programcsomagban elhelyezve terjeszt.
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2.2.2. A Médiaszolgáltató tehát a fentiek szerint különböző csomagokat alakít ki, melyek
lényege, hogy a TV2 Médiaszolgáltatás kedvezményesen megállapítható díja attól
függően változik, hogy a Műsorterjesztő mely díjcsomagot választva, mely és mennyi –
kábel-televíziós - médiaszolgáltatást, milyen programcsomagban elhelyezve terjeszt.
2.2.3. A kialakított díjképzés alapján a Médiaszolgáltató a fenti elvek mentén haladva, az
egyes csomagokban található csatornák terjesztési díját általában alacsonyabb
mértékben határozza meg, azokra egyénileg meghatározott díjához képest, a csomagban
foglalt médiaszolgáltatások száma, összetétele, az elhelyezett programcsomagra
vonatkozó penetráció, valamint a szolgáltatások igénybe vételének egyes feltételei, mint
díjképző elemek együttes figyelembe vételével.
2.2.4. A Médiaszolgáltató arra is jogosult, hogy akciók keretében vagy egyéb üzleti
megfontolásból egyes, a jelen mellékletben meghatározott Díjszabásban leírt
csomagokhoz képest további kedvezményeket biztosítson, vagy attól eltérő egyéb
kedvezményes jellegű csomagokat alakítson ki.
A Médiaszolgáltató jogosult meghatározni az egyes csomagokhoz
kedvezmények, kedvezményes díjak igénybevételének feltételeit.

tartozó

díjak,

2.2.5. A Médiaszolgáltató jogosult arra is, hogy az adott díj-struktúráját időnként
felülvizsgálja, oly módon, hogy akár új díjazási metódust vezet be, vagy a már kialakított
díjfizetési-struktúrát megszűnteti és áttér egy másik díjfizetési struktúrára, oly módon,
hogy az megfeleljen a hatályos Mttv. és egyéb releváns jogszabályi rendelkezéseknek.
A kedvezmények
érvényesek.

visszavonásig

vagy

a

jelen

melléklet

módosításának

napjáig

2.2.6. A Médiaszolgáltató vállalja, hogy az egyes, a TV2 Programdíj listaárát
kedvezményesen befolyásoló, azaz csökkentő csomagokhoz kapcsolódó konkrét,
százalékos
kedvezményeket
vagy
kedvezményes
díjmértékeket
(forintban
meghatározva)
2017. január 1. napja előtt olyan időpontban küldi meg a
Műsorterjesztőknek, amely teljeskörű, valamennyi kedvezményt magában foglaló,
árakkal és egyéb feltételekkel ellátott tájékoztatás lehetőséget biztosít a Műsorterjesztő
számára, hogy mérlegelje és eldöntse, mely csomagot és az azzal járó kedvezményt
kívánja -e választani.
2.2.7. A Médiaszolgáltató már most tájékoztatja a Műsorterjesztőket, hogy a
csomagokhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevétele folytán kialakít olyan
csomagot, amelynek választása esetén a TV2 médiaszolgáltatás Programdíja
akár – ÁFA nélkül - 150,- Ft/előfizető/hó mértékben kerülhet meghatározásra.
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2. sz. melléklet
Előfizetői jelentés minta (Egyéni előfizetői)
TV2 CSOPORT
Műsorterjesztő neve:

Aktuális időszak:
Visszaküldési határidő a tárgyhót követő 8. naptári nap!

Fejállomások listája

Teljes
lefedettség

Platform

Csomag
megnevezés

TV2 Elért
előfizetői szám

nyitó

záró

Átlag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Állami támogatásban részesülők *
ÖSSZESEN:

0
0

0
####

TV2 csatorna elhelyzése az ÁSZF III fejezet 3.1 pontjában előírtak szerint
* Az állami támogatásban részesülő előfizetők létszámát a megfelelő Fejállomások előfizetői létszámánál és az utolsó
sorban összesítve is kérjük feltüntetni.
Kérjük a jelentést fejállomásonként kitölteni, majd e-mail-ben: jelentes@ikokabelteve.hu címre elküldeni
szíveskedjen!
Kapcsolattartó: BOROS ANNAMÁRIA Tel.: +36-1-371-4858
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Előfizetői jelentés minta (Intézményi előfizetői)

TV2 CSOPORT
Műsorterjesztő neve:

Aktuális időszak:
Visszaküldési határidő a tárgyhót követő 8. naptári nap!

TV2

Intézmények listája

ÖSSZESEN:

Összes
vételihely
száma

0

Platform

KÖLTSÉGVETÉSI
ELŐFIZETŐ

KÖLTSÉGVETÉSI
ELŐFIZETŐ

KÖLTSÉGVETÉSI
ELŐFIZETŐ

TV2 Vételihelyek
száma

TV2 Vételihelyek
száma

TV2 Vételihelyek
száma

0

0

0

Kérjük a jelentést intézményenként kitölteni, majd e-mail-ben: jelentes@ikokabelteve.hu címre elküldeni
szíveskedjen!
Kapcsolattartó: BOROS ANNAMÁRIA Tel.: +36-1-371-4858
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