A TV2 MÉDIA CSOPORT Kft. „TV2” elnevezésű SD technikai formátumú lineáris
audiovizuális médiaszolgáltatása műsorterjesztésére vonatkozó Általános
Szerződési Feltételeinek 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

A TV2 MÉDIA CSOPORT („Médiaszolgáltató”) az Mttv. 79.§. (1)-(4) bekezdéseinek
megfelelően kialakított és 2016. május 31-én a sales.tv2.hu honlapon közzétett és
közzétételtől számított 30. naptól 2016. július 1-vel hatályos fenti tárgyú Általános
Szerződési Feltételeit („ÁSZF”) az alábbiak szerint pontosítja, egészíti ki és módosítja – a
továbbiakban együttesen: Módosítás:

MÓDOSÍTÁS:

1. Az ÁSZF I. fejezetének – „Bevezető rendelkezések” - 1.4 pontja az alábbiak szerint
egészül ki, illetve módosul (a módosítást dőlt és vastagított betűkkel jelezzük):
„1.4. A jelen ÁSZF, tekintettel a műsorterjesztés, mint elektronikus hírközlési szolgáltatás
specifikumaira, továbbá a fentiekben hivatkozott kormányrendeletre, a szokásos, valamint
a Médiaszolgáltatás terjesztésében a korábbiakban kialakult gyakorlattól eltérő
szabályokat is tartalmazhat a Ptk. 6:78 §-a által szabályozott, az ott megengedett
körben és keretben. Erre a körülményre a Médiaszolgáltató ehelyütt külön is felhívja a
Műsorterjesztő figyelmét.

2. Az ÁSZF II. fejezete – „Értelmező rendelkezések” – az alábbi kifejezésekkel és azok
alábbiak szerinti értelmezésével/értelmével egészül ki, továbbá a 2.4. pont a dőlt és
vastagított betűvel jelzett módon - az alábbiak szerint módosul:
2.4.
Audiovizuális médiaszolgáltatás: hangos vagy néma mozgóképeket, állóképeket
tartalmazó műsorszámokat bemutató médiaszolgáltatás, a jelen ÁSZF tekintetében
audiovizuális médiaszolgáltatás alatt a jelenleg „TV2” elnevezésű, általános
szórakoztató, a műsorterjesztők és a nézők számára is ismert JBE
médiaszolgáltatónak minősülő lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás értendő;
2.33. Egyedi írásbeli engedély: A Médiaszolgáltató által kibocsátott, cégszerűen
aláírt és a Műsorterjesztő által cégszerűen ellenjegyzett írásbeli jognyilatkozat,
amelyben a Médiaszolgáltató hozzájárulását adja a Műsorterjesztőnek a
Médiaszolgáltatás - nem kizárólagos - a Műsorterjesztő által az engedélyben
meghatározott hagyományos műsorterjesztő/átviteli technológiájú rendszerén
és vételkörzetében és az engedélyben megállapított időtartam alatt történő SD
technikai formátumú terjesztéséhez. A Médiaszolgáltató részéről egyedi írásbeli
engedély kiadására akkor kerül sor, amennyiben a Műsorterjesztő a
Médiaszolgáltatás terjesztésre vonatkozó ajánlat szerint az ÁSZF-ben
szabályozott feltételekkel – azoktól történő eltérés vagy külön egyedileg
érvényesített feltétel nélkül - az ÁSZF 1. sz. melléklete szerinti listaáron vállalja
az ajánlat szerint kibocsátott egyedi engedélyben meghatározott időtartam alatt
a Médiaszolgáltatás terjesztését. Az egyedi engedély és az ÁSZF együttesen
képezi a Médiaszolgáltató és Műsorterjesztő között a Médiaszolgáltatás
tárgyában létrejött Szerződést.
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2.34. HD technikai formátum: A Médiaszolgáltatás műsorjelének 1920x1080-as
képfelbontást (1080i) megvalósító technikai formátuma, amely a nagyobb
felbontás és a jobb minőségű kép által addicionális, illetve többlet élvezeti
értékkel bíró szolgáltatás. A Médiaszolgáltatás SD és HD technikai formátumnál
ugyanaz a műsor(tartalom). A Médiaszolgáltatás műsorának nagyobb hányada
eredeti (natív) HD technikai formátum, a nem ilyen formátumú műsor(tartalom)
jelét a Médiaszolgáltató HD technikai formátumúvá konvertálja.
3. Az ÁSZF III. fejezetének - "Médiaszolgáltatás terjesztésének engedélyezése, illetve
szerződéskötési folyamat” - 3.1 pontjának ötödik bekezdése – dőlt és vastagított
betűvel jelzett módon - az alábbiak szerint módosul, továbbá annak 5. (ötödik)
bekezdése után az alábbi – dőlt és vastagított betűvel jelzett - bekezdéssel egészül
ki, amelyre figyelemmel a III. Fejezet 3.1. pontja az alábbiak szerint kerül
meghatározásra:
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 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 más médiaszolgáltatásokkal együtt, kizárólag a fentiek
szerinti műsor-, illetve programcsomagban terjeszthető, erre figyelemmel az
előfizetőknek külön - más médiaszolgáltatásokat tartalmazó műsor illetve
csomagban történő csomagolás nélkül - egyedileg felszámított díj ellenében (pl.:
pay tv-ként) nem terjeszthető. Hacsak a Kereskedelmi szerződés ettől eltérően
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nem rendelkezik, 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
(valós vagy késleltetett idejű) továbbítására, 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 Médiaszolgáltatás HD technikai formátumú jeléhez való hozzáférés biztosítását
– és ezzel természetesen a Médiaszolgáltatás HD technikai formátumban történő
terjesztéséhez való hozzájárulást– és annak feltételeit a Kereskedelmi szerződés
tartalmazza. A Médiaszolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy az ehhez a technikai
formátumú jelhez a hozzáférést, illetve a Médiaszolgáltatás HD technikai
formátumban történő terjesztését a Műsorterjesztő általi (extra) technikai
költség megfizetése ellenében engedélyezze tekintettel arra, hogy a HD technikai
formátumú műsorok beszerzése, illetve a műsorok készítése/készíttetése, nem
HD
technikai
formátumban
a
műsorok
jelének
konvertálása
a
Médiaszolgáltatónak többlet technikai költségviseléssel jár. Amennyiben a
Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatás HD technikai minőségben történő
terjesztéséért az előfizetők felé külön díjat/költséget érvényesít, akkor a
Médiaszolgáltató nem tekint el a HD technikai formátumért az extra technikai
költség felszámításától.
Médiaszolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a HD technikai formátumú
műsorjel kibocsátást és annak terjesztését bármikor teljes egészében,
valamennyi műsorerjesztőre kiterjedően megszüntesse.
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 DVB vagy teletext alapú 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 (hatvan) 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.

4. Az ÁSZF V. fejezet – „Médiaszolgáltatás műsorjeléhez való hozzáférés” - 5.2
pontjának 2. (második) bekezdése az alábbiak szerint – dőlt és vastagított betűvel
jelzett része - módosul, amelyre figyelemmel az V. Fejezet 5.2. pontja az alábbiak
szerint kerül meghatározásra:
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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
a teljesítési helyéig/átadási pontjáig áll fenn.

5. VI. fejezet – „Programdíj, a Médiaszolgáltató díj megállapításának elvei, díjazás
időszaka, módja és fizetési feltételei” – 6.2 pontja 2. (második) bekezdése az alábbiak
szerint – dőlt és vastagított betűvel jelzett része – módosul, amelyre figyelemmel az
VI. Fejezet 6.2. pontja az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
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 már ebben a körben tudomásul veszi, hogy a Médiaszolgáltatás
terjesztésének az engedélyét a program-, illetve a műsordíj megfizetésével szerzi
meg akkor is, ha a díjfizetés a tárgyhót követően utólag történik. A program-,
illetve műsordíj(ak) megállapításánál figyelembe vételre került a Műsorterjesztő
által a Műsor előfizetők számára hozzáférhetővé, illetve eljuttatása érdekében
nyújtott átviteli szolgáltatás és annak estleges ellenértéke. Erre a körülményre
tekintettel a Műsorterjesztő kijelenti, hogy az általa nyújtott átviteliszolgáltatásokért a Médiaszolgáltatóval szemben sem pénzbeli, sem egyéb
ellenértéket nem számít fel, a Kereskedelmi szerződés szerinti program-, illetve
műsordíjat ezen a jogcímen nem csökkenti, az ilyen jogcímen történő
ellenszolgáltatási igényéről kifejezetten lemond.

6. VI. fejezet - "Programdíj, a Médiaszolgáltató díj megállapításának elvei, díjazás
időszaka, módja és fizetési feltételei” - az alábbi 6.4. ponttal egészül ki:
6.4
Ha a Médiaszolgáltató a Műsorterjesztő 6.3 pont szerinti fizetési
késedelme, mint súlyos szerződésszegése folytán - a Műsorterjesztő 3 napos
előzetes írásbeli értesítése mellett - a Műsorterjesztő műsorterjesztési jogát
felfüggeszti úgy, hogy a Médiaszolgáltatás műsorjeléhez való hozzáférését
letiltja, a Műsorterjesztő akkor válik a műsorjelhez való hozzáférésre, illetve a
Médiaszolgáltatás terjesztésre ismételten jogosulttá, ha a késedelmi kamattal –
és a behajtási költségátalánnyal - növelt lejárt tartozását és a felfüggesztés
idejére a 6.3 pont szerinti program-, illetve műsordíjat hiánytalanul rendezi.
Ebben az esetben a Médiaszolgáltató a fizetés rendezésétől számított legkésőbb
72 (hetvenkét) órán belül biztosítja a Műsorterjesztőnek a jelhez való ismételt
hozzáférést. A Műsorterjesztő köteles továbbá a Médiaszolgáltató letiltás,
valamint a hozzáférés újra biztosítása miatti igazolt költségeinek megtérítésére,
továbbá a Médiaszolgáltató fenntartja a felfüggesztés miatt a program-, illetve
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műsordíj kiesés (amelynek rendezése a felfüggesztés megszüntetésének a
feltétele) feletti kárának az érvényesítési jogát. Az előfizetők és/vagy bármely
harmadik személy felé a felfüggesztés miatti kárért kizárólag a Műsorterjesztő
tartozik felelősséggel, illetve ő köteles helytállni.

7. Az ÁSZF VIII. fejezete – „Felelősség” – 8.3 pontja a dőlt és vastagított betűvel jelzett
módon – az alábbi harmadik bekezdéssel egészül ki, amelyre figyelemmel a VIII.
Fejezet 8.3. pontja az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
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.
Az itt írt kötelezettség nem ütközhet a Műsorterjesztőkre az Eht. által
meghatározott,
a
fogyasztók
védelmére
vonatkozó
együttműködési
kötelezettségbe.

8. Az ÁSZF IX. fejezete – „Az ÁSZF hatálya és a Szerződés időtartama, módosítás” – 9.3
pontja 2. (második) bekezdése a külön tárgyalást nem igénylő módosítások előtt – a
dőlt és vastagított betűvel jelzett módon – az alábbiakkal egészül ki, amelyre
figyelemmel az IX. Fejezet 9.3. pontja az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

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 az ÁSZF módosítása/vagy az új ÁSZF rendelkezései a
Műsorterjesztőt az érvényes/hatályos Szerződéséhez képest hátrányosan érinti
– különösen azáltal, hogy a Műsorterjesztőnek biztosított kedvezmények
elvesznek, vagy jelentős mértékben csökkennek - és a Műsorterjesztő által a fenti
határidőben kért egyedi tárgyalás nem eredményezi a felek megállapodását,
akkor a Műsorterjesztő jogosult egyoldalúan 90 napos felmondási idővel (rendes)
felmondással a Szerződést reá nézve hátrányos jogkövetkezmények nélkül
írásban felmondani. A Műsorterjesztő azonban ezzel a jogával csak akkor élhet,
ha a módosítás, illetve az új ÁSZF a Médiaszolgáltatás terjesztésére kötött
érvényes Szerződésből eredő kedvezményeit, illetve jogait igazolhatóan és
egyértelműen hátrányosan – az alábbi külön tárgyalást nem igénylő eseteken
kívül – befolyásolja a Médiaszolgáltató előnyére, és a feleknek a tárgyalás
megkezdésétől számított 30 napon belül nem sikerül megállapodniuk. A 90 napos
felmondási idő a 30 napos tárgyalási határidő eredménytelen letelte után
kezdődik.
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.
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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.
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. Az ÁSZF IX. fejezete – „Az ÁSZF hatálya és a Szerződés időtartama, módosítás” – 9.4
pontja az alábbi dőlt és vastagított betűvel jelzett módon kerül meghatározásra:

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 felfüggesztésenként nem haladja meg a 72 órás
időtartamot, míg a tárgyévben összesen a 15 (tizenöt) napos időtartamot.

10. Az ÁSZF X. fejezete – „Szerződésszegés” – 10.1 pontjának a „Médiaszolgáltató
részéről súlyos szerződésszegés” rész az alábbi (iii) alponttal egészül ki, továbbá a
(iii) alpont az alpontban foglalt változatlan tartalommal és szövegezéssel (iv) pontra
módosul, amelyre figyelemmel a 10.1 pont az alábbiak szerint kerül meghatározásra
-– a dőlt és vastagított betűvel jelezve a módosított rendelkezést:

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;
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

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;
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;
a Szerződés szerint a Médiaszolgáltató által engedélyezett felhasználási
jogosultságait túllépi, ide értve többek között a Médiaszolgáltatás szabad
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)

(iv)

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;
a Médiaszolgáltatás minimum vállalt 18 órás műsoridejének egybefüggő
30 napon keresztül több mint egy órás csökkenése, ha a vállalt 18 órás
műsoridő a Műsorterjesztő ez irányú írásbeli felszólítása ellenére a 18 órás
műsoridőre nem áll vissza a felszólítástól számított 60 napon belül;
minden olyan magatartás, amelyet a Szerződés a Médiaszolgáltató oldalán súlyos
szerződésszegének minősít.

11. Az ÁSZF X. fejezete – „Szerződésszegés” – 10.4. pontja az alábbiakban dőlt és
vastagított betűvel jelezett rendelkezéssel módosul, amelyre figyelemmel a 10.4. pont
szövege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
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 – attól függően, hogy a határozott időtartam lejártáig
még mennyi idő van hátra – legfeljebb a még a Szerződésből hátralévő teljes időszakra
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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.

12. Az ÁSZF XII. fejezete – „Általános és záró rendelkezések” – 12.2. pontja az
alábbiakban dőlt és vastagított betűvel jelezett rendelkezéssel módosul, amelyre
figyelemmel a 12.2. pont szövege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
12.2. A Felek 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.
A Médiaszolgáltató köteles a Műsorterjesztőnek haladéktalanul bejelenteni, ha
cégadataiban (ide értve a társasági formájának, tulajdonosaiban, irányítási
viszonyaiban) változás következik be.
13. Az ÁSZF 1. sz. melléklete „ A TV2 Média Csoport Kft. „TV2” elnevezésű SD technikai
formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása műsorterjesztésére vonatkozó
díjképezési politikájának alapelvei és módszere” I. fejezete „ A Médiaszolgáltatás
programdíja” 1.3 pontja az alábbi – a dőlt és vastagított betűvel jelezett - harmadik
bekezdéssel egészül ki:
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.
Összhangban az ÁSZF III. fejezetében a Médiaszolgáltatás HD technikai
formátumú jeléhez való hozzáférés, illetve annak biztosításával kapcsolatos
rendelkezéssel – amely szerint a Médiaszolgáltató fenntartja a jogot a HD
technikai formátumú műsorjelhez való hozzáférés/biztosítása ellenében extra
technikai költség felszámítására – a Médiaszolgáltató kijelenti:
(i)

hogy amennyiben a Műsorterjesztő az előfizetőnek a Médiaszolgáltatás
HD technikai formátumú vételét nem külön extra díj megfizetése
ellenében biztosítja, úgy maximálisan a Műsorterjesztővel kötött
Kereskedelmi szerződés szerinti programdíj 30%-át (harminc
százalékát)
számíthatja
fel
extra
technikai
költségként
a
Műsorterjesztőnek a Médiaszolgáltatás HD technikai formátumú
műsorjelének
hozzáféréséhez
való
biztosításhoz,
illetve
a
Médiaszolgáltatás ilyen műsorjel formátummal történő terjesztése
után. Példa: amennyiben a kereskedelmi szerződés szerint a programdíj
150,- Ft+ÁFA/előfizető/hó, akkor ez az extra technikai költség
maximum 45,- Ft+ÁFA/előfizető/hó lehet.;
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(ii)

ha viszont a Műsorterjesztő az előfizetőnek a Médiaszolgáltatás HD
technikai formátumú vételét külön extra díj megfizetése ellenében (pl.:
a Médiaszolgáltatás HD technikai műsorjelű szolgáltatását más
médiaszolgáltatások HD szolgáltatásával együtt „HD csomagban”)
biztosítja, akkor a Médiaszolgáltató a Médiaszolgáltatás HD technikai
formátumú műsorjel hozzáférhetőségéért a Műsorterjesztővel kötött
Kereskedelmi szerződés szerinti programdíj programdíj 50%-át (ötven
százalékát)
számíthatja
fel
extra
technikai
költségként
a
Műsorterjesztővel szemben. Példa: amennyiben a kereskedelmi
szerződés szerint a programdíj 150,- Ft+ÁFA/előfizető/hó, akkor az itt
írt extra technikai költség maximum további 75,- Ft+ÁFA/előfizető/hó
lehet.

14. Az ÁSZF 2. sz. melléklete „Előfizetői jelentés minta (Egyéni előfizetői)” és az
„Előfizetői jelentés minta (Intézményi előfizetői)” címszó alatti táblázatai a HD-re
vonatkozó adatszolgáltatással egészülnek ki, amelyre tekintettel a jelen módosításhoz
csatolt formátumban alkalmazandók.

15. Módosítás általános és záró rendelkezései
Az ÁSZF jelen Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és szövegezéssel
érvényesek.
A Módosítás a Honlapon való közzétételétől számított 30. napon lép hatályba, és ettől a
dátumtól a jelen Módosítással módosított ÁSZF az érvényes.
A jelen Módosítás nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a Médiaszolgáltató VI. fejezet
6.1 pontja 2. (második) bekezdése szerinti programdíj érvényesítési jogán változtatna,
illetve az ÁSZF 1. sz. melléklet II. fejezet 2.1 pontját módosítaná.

Közzétéve: 2016.10.28.

2. számú melléklet
Előfizetői jelentés minta (Egyéni előfizető)
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Előfizetői jelentés minta (Intézményi előfizetői)
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