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1. sz. Melléklet 

 

a Magyar RTL Televízió Zrt. jelenleg RTL Klub elnevezésű, SD formátumú Lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatása terjesztéséért fizetendő Műsordíjáról, annak díjképzési módszeréről 

 

I. Általános rendelkezések: 

A jelen melléklet elválaszthatatlan része a Magyar RTL Televízió Zrt. jelenleg RTL Klub elnevezésű, SD 

formátumú Lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésére vonatkozó Általános Szerződési 

Feltételeinek (ÁSZF). 

A jelen Mellékletben nagybetűvel jelölt kifejezések az ÁSZF I. pontjában meghatározott jelentéssel bírnak. 

A jelen 1. sz. Melléklet visszavonásig vagy annak módosításáig érvényes. 

A jelen 1. sz. Mellékletben foglalt számítási példák kizárólag a pontosabb megértést és tájékozódást 

szolgálják, azok a Médiaszolgáltatóra nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek. 

II. Az RTL Klub csatorna Műsordíja 

Az RTL Klub csatorna Műsordíja Egyéni Előfizetők után: 318,-Ft / Előfizető / hó. 

Az RTL Klub csatorna Műsordíja Üzleti Előfizetők után: 

- Költségvetési előfizető esetében: összes vételi hely száma X Egyéni Előfizető Műsordíja / hó / Előfizető 

X 0,25 

- Gazdálkodási előfizető esetében: összes vételi hely száma X Egyéni Előfizető Műsordíja / hó / Előfizető 

X 3 

- Szállodai előfizető esetében: összes vételi hely száma X Egyéni Előfizető Műsordíja / hó / Előfizető X 

0,7  

A Műsordíj a jelen melléklet alapján a Magyar RTL Televízió Zrt. jelenleg RTL Klub elnevezésű, SD 

formátumú Lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésére vonatkozó, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-ének meghirdetését követően, 2019. július 1. napjától kezdődően 

fizetendő. 

A Műsordíj az ÁFA-t nem tartalmazza, a Műsordíjról szóló minden egyes számlán az ÁFA összege is 

feltüntetésre kerül külön rovatban, amelyet a Műsordíjjal együtt kell a számlán feltüntetett határidőig 

kiegyenlíteni. 

Digitális terjesztés esetén a Műsordíj magában foglalja a Műsorterjesztő által, a Csatorna ugyanazon 

Előfizetői kör részére párhuzamosan (simulcast), analóg módon történő terjesztését is az Előfizetők televíziós 

vevőkészülékeihez. Amennyiben a Műsorterjesztő által a Csatorna simulcast, analóg módon is terjesztésre 

kerül az Előfizetők televíziós vevőkészülékeihez, akkor a Műsorterjesztőt csak egyszeres díjfizetési 

kötelezettség terheli, mindaddig, amíg a Műsorterjesztő az Előfizetők felé nem érvényesít többszörös, 

párhuzamos díjfizetési kötelezettséget a különböző terjesztési módozatok (analóg és digitális) kapcsán.  

A Műsordíj megfizetése sem jogosítja fel a Műsorterjesztőt az Egyedi Szerződéstől vagy a Szerződéstől 

eltérő felhasználásra, így kifejezetten nem jogosítja fel Multiscreen vagy NPVR szolgáltatás nyújtására, a 

Csatorna nem-lineáris, az ÁSZF szerint nem engedélyezett emelt szintű technikai minőségű, vagy olyan 
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terjesztésére, amely Lineáris médiaszolgáltatásnak nem tekinthető szolgáltatások, így különösen, de nem 

kizárólagosan minden a Csatornán sugárzott műsorszámok időben való eltolását lehetővé tevő funkciók és 

szolgáltatások (pl. time-shifted-viewing, catch-up, archive-TV, restart funkció, reversed EPG, 

műsorvisszanéző, stb.) terjesztésére irányul.  

III. Kedvezmények 

A Műsordíj teljes, a fenti II. pontban meghatározott összegéből Médiaszolgáltató a Műsorterjesztőknek 

általánosan, vagy a Műsorterjesztő által az Egyedi Szerződésben vállalt kötelezettségei alapján, az alábbi 

kedvezményeket nyújtja, amely kedvezmények visszavonásig vagy a jelen 1. sz. Melléklet módosításáig 

érvényesek. 

1. Egyedi Szerződés időtartamához kapcsolódó kedvezmény  

1.1 Amennyiben a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatóval legalább három éves, legfeljebb 2022. 

december 31. napjáig tartó időtartamra határozott idejű Egyedi Szerződést köt és az a lent megjelölt 

időszakokban hatályban van, úgy Műsorterjesztőt az alábbi éves kedvezmények illetik meg: 

A 

kedvezménnyel 

érintett időszak 

2019.07.01. – 2020.06.30. 2020.07.01. – 2021.06.30. 2021.07.01. – 2022.12.31. 

Kedvezmény 

mértéke 

38% 37% 36% 

A Médiaszolgáltató a Műsordíj kedvezményekkel csökkentett összegét a vonatkozó kerekítési szabályok 

szerint számítja ki. 

Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizetők után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2019. október 12. (példa dátum) napjával legalább három éves, legfeljebb 2022. december 

31. napjáig tartó időtartamra határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• amennyiben a Műsorterjesztő 2019. július 1. és 2019. október 11. között is terjeszti a Csatornát 

Egyedi Szerződés nélkül, akkor ezen időszakra a Műsordíj 318,-Ft / Előfizető / hó + ÁFA;  

• a 2019. október 12. és 2020. június 30. közötti időszakban 318,-Ft – 38%, azaz 197,-Ft / Előfizető 

/ hó + ÁFA; 

• a 2020. július 1. és 2021. június 30. közötti időszakban 318,-Ft – 37%, azaz 200,-Ft / Előfizető / hó 

+ ÁFA; 

• a 2021. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 318,-Ft – 36%, azaz 204,-Ft / előfizető 

/ hó + ÁFA. 

1.2 Amennyiben a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatóval legalább két éves, legfeljebb 2022. december 

31. napjáig tartó időtartamra határozott idejű Egyedi Szerződést köt és az a lent megjelölt időszakokban 

hatályban van, úgy Műsorterjesztőt az alábbi éves kedvezmények illetik meg: 

A 

kedvezménnyel 

érintett időszak 

2019.07.01. – 2020.06.30. 2020.07.01. – 2022.12.31. 

Kedvezmény 

mértéke 

31% 30% 

 

A Médiaszolgáltató a Műsordíj kedvezményekkel csökkentett összegét a vonatkozó kerekítési szabályok 

szerint számítja ki. 
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Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizetők után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2019. október 12. (példa dátum) napjával legalább két éves, legfeljebb 2022. december 31. 

napjáig tartó időtartamra határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• amennyiben a Műsorterjesztő 2019. július 1. és 2019. október 11. között is terjeszti a Csatornát 

Egyedi Szerződés nélkül, akkor ezen időszakra a Műsordíj 318,-Ft / Előfizető / hó + ÁFA;  

• a 2019. október 12. és 2020. június 30. közötti időszakban 318,-Ft – 31%, azaz 219,-Ft / Előfizető 

/ hó + ÁFA; 

• a 2020. július 1. és 2021. október 12. közötti időszakban 318,-Ft – 30%, azaz 223,-Ft / Előfizető / 

hó + ÁFA. 

Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizetők után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2020. október 12. (példa dátum) napjával legalább két éves, legfeljebb 2022. december 31. 

napjáig tartó időtartamra határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• amennyiben a Műsorterjesztő 2019. július 1. és 2020. október 11. között is terjeszti a Csatornát 

Egyedi Szerződés nélkül, akkor ezen időszakra a Műsordíj 318,-Ft / Előfizető / hó + ÁFA;  

• a 2020. október 12. és 2022. december 31. közötti időszakban 318,-Ft – 30%, azaz 223,-Ft / 

Előfizető / hó + ÁFA. 

 

1.3 Amennyiben a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatóval legalább egy éves, legfeljebb 2022. 

december 31. napjáig tartó időtartamra határozott idejű Egyedi Szerződést köt és az a lent megjelölt 

időszakban hatályban van, úgy Műsorterjesztőt az alábbi éves kedvezmény illeti meg: 

 

A 

kedvezménnyel 

érintett időszak 

2019.07.01. – 2022.12.31. 

Kedvezmény 

mértéke 

29% 

 

A Médiaszolgáltató a Műsordíj kedvezményekkel csökkentett összegét a vonatkozó kerekítési szabályok 

szerint számítja ki. 

 

Amennyiben az Egyedi Szerződés megkötése és a jelen pont szerinti táblázatban meghatározott végdátum, 

azaz 2022. december 31. napja közötti időtartam nem éri az egy évet, úgy a Műsorterjesztőt nem illeti meg a 

fenti táblázatban meghatározott éves kedvezmény és a jelen 1. számú melléklet II. pontjában meghatározott 

Egyéni Előfizetők után járó Műsordíjat, azaz 318,- Ft / Előfizető / hó + ÁFA összeget köteles megfizetni a 

Médiaszolgáltató részére. 

Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizetők után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2019. október 12. (példa dátum) napjával legalább egy éves, legfeljebb 2022. december 31. 

napjáig tartó időtartamra határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• amennyiben a Műsorterjesztő 2019. július 1. és 2019. október 11. között is terjeszti a Csatornát 

Egyedi Szerződés nélkül, akkor ezen időszakra a Műsordíj 318,-Ft / Előfizető / hó + ÁFA;  

• a 2019. október 12. és 2020. október 12. közötti időszakban 318,-Ft – 29%, azaz 226,-Ft / Előfizető 

/ hó + ÁFA. 

Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizetők után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2020. október 12. (példa dátum) napjával legalább egy éves, legfeljebb 2022. december 31. 

napjáig tartó időtartamra határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• a 2020. október 12. és 2021. október 12. közötti időszakban a Műsordíj 318,-Ft – 29%, azaz 226,-

Ft / Előfizető / hó + ÁFA. 
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Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizetők után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2021. október 12. (példa dátum) napjával legalább egy éves, legfeljebb 2022. december 31. 

napjáig tartó időtartamra határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• a 2021. október 12. és 2022. december 31. közötti időszakban a Műsordíj 318,-Ft / Előfizető / hó – 

29%, azaz 226,-Ft / Előfizető / hó + ÁFA. 

Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizetők után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2022. január 1. napját követően, legfeljebb 2022. december 31. napjáig tartó időtartamra 

határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• a 2022. január 2. és 2022. december 31. közötti időszakban a Műsordíj 318,-Ft / Előfizető / hó + 

ÁFA. 

 

2. Szerződéskötési kedvezmény 

kizárólag 2019. augusztus 31. napjáig vagy visszavonásig érvényes 

 

2.1 Amennyiben a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatóval az Egyedi Szerződést 2019. július 1. napjától 

2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig 

megköti, úgy a Médiaszolgáltató Egyedi Szerződés időtartamához kapcsolódó jelen 1. számú Melléklet 1.1 

pontjában meghatározott kedvezményen felül az alábbi éves kedvezményeket biztosítja a Műsordíj 

összegéből. A kedvezményt a Műsorterjesztő az Egyedi Szerződés hatályba lépésének, azaz 2019. július 1. 

napjára visszamenőleges hatállyal érvényesítheti: 

 

Szerződéskötési kedvezmény a Műsordíj fenti, Egyedi Szerződés időtartamához kapcsolódó 

kedvezménnyel csökkentett összegéből: 

 

A 

kedvezménnyel 

érintett időszak 

2019.07.01. – 2020.06.30. 2020.07.01. – 2021.06.30. 2021.07.01. – 2022.12.31. 

Egyedi 

Szerződés 

időtartamához 

kapcsolódó 

kedvezmény 

mértéke 

38% 37% 36% 

Szerződéskötési 

kedvezmény 

mértéke 

8% 8% 8% 

A Médiaszolgáltató a Műsordíj kedvezményekkel csökkentett összegét a vonatkozó kerekítési szabályok 

szerint számítja ki.  

Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizető után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2019. augusztus 31. napjáig 2019. július 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó 

határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• a 2019.07.01. és 2020.06.30. közötti időszakban (318,-Ft – 38%) - 8%, azaz 181,-Ft / előfizető / hó 

+ ÁFA,  

• a 2020.07.01. és 2021.06.30. közötti időszakban (318,-Ft – 37%) – 8%, azaz 184,-Ft / előfizető / hó 

+ ÁFA,  

• a 2021.07.01. és 2022.12.31. közötti időszakban (318,-Ft – 36%) – 8%, azaz 188,-Ft / előfizető / hó 

+ ÁFA. 
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2.2 Amennyiben a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatóval az Egyedi Szerződést 2019. július 1. napjától 

2021. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig 

megköti, úgy a Médiaszolgáltató Egyedi Szerződés időtartamához kapcsolódó jelen 1. számú Melléklet 1.2 

pontjában meghatározott kedvezményen felül az alábbi éves kedvezményeket biztosítja a Műsordíj 

összegéből. A kedvezményt a Műsorterjesztő az Egyedi Szerződés hatályba lépésének, azaz 2019. július 1. 

napjára visszamenőleges hatállyal érvényesítheti: 

Szerződéskötési kedvezmény a Műsordíj fenti, Egyedi Szerződés időtartamához kapcsolódó 

kedvezménnyel csökkentett összegéből: 

 

A 

kedvezménnyel 

érintett időszak 

2019.07.01. – 2020.06.30. 2020.07.01. – 2021.12.31. 

Egyedi 

Szerződés 

időtartamához 

kapcsolódó 

kedvezmény 

mértéke 

31% 30% 

Szerződéskötési 

kedvezmény 

mértéke 

8% 8% 

A Médiaszolgáltató a Műsordíj kedvezményekkel csökkentett összegét a vonatkozó kerekítési szabályok 

szerint számítja ki. 

Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizető után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2019. augusztus 31. napjáig 2019. július 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó 

határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• a 2019.07.01. és 2020.06.30. közötti időszakban (318,-Ft – 31%) - 8%, azaz 201,-Ft / előfizető / hó 

+ ÁFA,  

• a 2020.07.01. és 2021.12.31. közötti időszakban (318,-Ft – 30%) – 8%, azaz 205,-Ft / előfizető / hó 

+ ÁFA.  

 

2.3 Amennyiben a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatóval az Egyedi Szerződést 2019. július 1. napjától 

2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig 

megköti, úgy a Médiaszolgáltató Egyedi Szerződés időtartamához kapcsolódó jelen 1. számú Melléklet 1.3 

pontjában meghatározott kedvezményen felül az alábbi éves kedvezményt biztosítja a Műsordíj összegéből. 

A kedvezményt a Műsorterjesztő az Egyedi Szerződés hatályba lépésének, azaz 2019. július 1. napjára 

visszamenőleges hatállyal érvényesítheti: 

 

 Szerződéskötési kedvezmény a Műsordíj fenti, Egyedi Szerződés időtartamához 

kapcsolódó kedvezménnyel csökkentett összegéből: 

 

A 

kedvezménnyel 

érintett időszak 

2019.07.01. – 2020.12.31. 

Egyedi 

Szerződés 

időtartamához 

kapcsolódó 

kedvezmény 

mértéke 

29% 
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Szerződéskötési 

kedvezmény 

mértéke 

8% 

A Médiaszolgáltató a Műsordíj kedvezményekkel csökkentett összegét a vonatkozó kerekítési szabályok 

szerint számítja ki. 

Számítási példa a Műsorterjesztő által Egyéni Előfizető után fizetendő Műsordíjra, amennyiben a 

Műsorterjesztő 2019. augusztus 31. napjáig 2019. július 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó 

határozott idejű Egyedi Szerződést köt: 

• a 2019.07.01. és 2020.12.31. közötti időszakban (318,-Ft – 29%) - 8%, azaz 208,-Ft / előfizető / hó 

+ ÁFA.  

 

 


