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A Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub elnevezésű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása 

terjesztésével kapcsolatos 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA (”MÓDOSÍTÁS”) 

 

Médiaszolgáltató, mint az Mttv. 78. § (1) bekezdése értelmében kötelezett médiaszolgáltató, a Honlapján 

közzétett, a jelenleg RTL Klub elnevezésű, SD formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása 

terjesztésével kapcsolatos Általános Szerződési Feltételei (”ÁSZF”) lentebb meghatározott pontjainak 

szövegét, annak II/2. pontja alapján, 2019. július 1. napjával kezdődő hatállyal módosítja, kiegészíti, 

pontosítja, egyértelműsíti és az esetleges elírásokat javítja.  

 

Médiaszolgáltató a Módosítást, valamint az ÁSZF Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét annak 

hatályba lépése előtt 30 nappal a Honlapon közzéteszi. 

 

A jelen Módosításban nagybetűvel jelölt kifejezések – ha a Módosítás másképp nem rendelkezik - az ÁSZF 

I. pontjában meghatározott jelentéssel bírnak 

 

1. Az ÁSZF bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„Médiaszolgáltató az ÁSZF meghatározott pontjainak szövegét, annak II/2. pontja alapján, 2019. 

július 1. napjával kezdődő hatállyal módosítja („Módosítás”). A Módosítás 2019. július 1. napjával 

határozatlan időre lép hatályba és ezen naptól kizárólag a jelen egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF 

és mellékletei (1. sz. melléklet – a fizetendő Műsordíjról, annak díjképzési módszeréről; 2. sz. 

melléklet – Előfizetői jelentés minta; 3. sz. melléklet – Csatorna specifikáció; 4. sz. melléklet – 

Audit eljárás szabályai; 5. sz. melléklet – Ajánlati adatlap minta) alkalmazandóak és azok 

minősülnek a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub elnevezésű lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos általános szerződési feltételeinek, az alábbiak szerint 

egységes szerkezetbe foglalva:” 

 

2. Az ÁSZF I. pontja az alábbiak szerint módosul, kerül pontosításra, és az alábbiakkal kerül 

kiegészítésre, illetve az elírások az alábbiak szerint javításra kerülnek: 

 

Pontosításra kerülnek az alábbi meghatározások: 

 

„Egyedi Szerződés”: a Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő között a Csatorna terjesztése 

tárgyában a IV. pont szerint létrejött egyedi, írásbeli megállapodás, amelynek jelen ÁSZF az 

elválaszthatatlan részét képezi. 

 

„Egyéni Előfizető”: természetes személy vagy a 2004. évi XXXIV. tv.-ben meghatározott kis- és 

középvállalkozás, aki illetve amely gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe 

az előfizetői szerződés szerinti szolgáltatást. 

 

„Előfizető”: olyan Egyéni vagy Üzleti Előfizető, aki képes és/vagy jogosult lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatások vételére a Műsorterjesztővel kötött érvényes megállapodása alapján, 

függetlenül attól, hogy ténylegesen fogadja-e vagy veszi-e ezen lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat, illetve ténylegesen fizet-e szolgáltatási díjat a Műsorterjesztőnek. 

 

„HD formátumú műsorjel”: a Csatornának az Előfizetők számára élvezhetőbb képi megjelenést 

biztosító, HD, azaz nagyobb felbontású és így emelt szintű technikai minőséget nyújtó változata. 

 

„Multiscreen szolgáltatás”: a Műsorterjesztő - már meglévő földfelszíni, kábel, IPTV vagy 

műholdas előfizetéssel rendelkező Előfizetői részére biztosított - kényelmi, kiegészítő szolgáltatása, 

melynek keretében a Műsorterjesztő az Előfizetők részére a Csatornát oly módon továbbítja, hogy 

az Előfizetők azt megfelelő azonosítás után, titkosított csatornán, nem csak televíziós 

vevőkészülékeiken, hanem egyéb elektronikus eszközökön (pl.: mobiltelefon, számítógép, laptop 

stb.) is tudják fogni.  
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„Üzleti Előfizető”: az a vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozót), szervezet, amely gazdasági, 

üzleti, vagy létesítő okiratában, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében veszi igénybe 

az elektronikus hírközlési szolgáltatást. Üzleti Előfizető többek között, de nem kizárólagosan a 

 

Költségvetési előfizető: állam vagy annak szervei, intézményei, közigazgatási szerv, non-

profit szervezet (többek között ideértve az önkormányzatokat, iskolákat, kórházakat, 

óvodákat, bentlakásos szociális intézményeket, a börtönöket, közhasznú szervezeteket, 

egyesületeket, alapítványokat, költségvetési szerveket).  

 

Gazdálkodási előfizető: olyan gazdálkodó szervezet, üzleti egység, vagy más szervezet (a 

Költségvetési előfizetőn kívül), amely televíziós műsor vételét végzi (többek között 

ideértve a bárokat, vendéglőket, rendezvényeket vagy üzleti helyiségeket, irodákat, 

várókat, egyéb közösségi helyeket). 

 

Szállodai előfizető: olyan Gazdálkodási előfizető, amely – üzleti célból – 

szállodai, szálláshely-szolgáltatási, üdülési szolgáltatási, ezekhez kapcsolódó 

vendéglátási szolgáltatást nyújt (többek között ideértve hoteleket, moteleket, 

panziókat, hosteleket és bármilyen más olyan szálláshelyet, amely nem lakás). 

 

Kiegészítésre kerülnek az alábbi meghatározások: 

 

„Műsor vagy Csatorna”: a jelenleg RTL Klub elnevezésű, országos vételkörzetű, magyar nyelvű, 

SD formátumú Lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás. A Csatorna specifikációt a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

„Műsordíj”: a Műsorterjesztő által a Médiaszolgáltatónak a Csatorna terjesztéséért Előfizetőnként, 

havonta megfizetett felhasználási díj. 

 

Az alábbi meghatározások esetében elírások kerülnek javításra: 

 

„Műsorterjesztő”: az a személy, aki illetve amely műsorterjesztési szolgáltatást nyújt - ideértve a 

digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét is, ha a műsorterjesztést saját maga végzi - és az NMHH 

elektronikus hírközlési szolgáltatások nyilvántartásában, mint működő (aktív) műsorterjesztő, 

illetve műsorelosztó nyilvántartott/bejegyzett, illetve a nyilvántartásba vétele iránti szándékát az 

NMHH-nak már bejelentette és a Csatornát terjeszti az Előfizetők felé akár előfizetői díj ellenében, 

akár egyéb ajánlatával vagy programcsomagjával együtt kereskedelmi szempontból kapcsolt 

termékként való értékesítésként. Amennyiben az átviteli hálózatot nem a Műsorterjesztő üzemelteti, 

az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatás feltételeit meghatározó, illetve az Előfizetővel szerződést kötő 

szolgáltató minősül Műsorterjesztőnek.  

 

„Penetráció”: a Csatorna összes Előfizetőinek száma a Műsorterjesztő valamennyi műsorterjesztő 

rendszerén OSZTVA a Műsorterjesztő valamennyi Előfizetőjének számával. 

 

Az ÁSZF I. pontja az alábbi meghatározásokkal egészül ki: 

 

„NPVR (Network Personal Video Recorder)”: a Műsorterjesztő - már meglévő földfelszíni, 

kábel, IPTV vagy műholdas előfizetéssel rendelkező Előfizetői részére biztosított - kényelmi, 

kiegészítő szolgáltatása, melynek keretében a Műsorterjesztő az Előfizetők kezdeményezésére a 

Csatornán sugárzott műsorszámokat - a Műsorterjesztő által az Előfizetők kizárólagos 

rendelkezésére bocsátott - központi tárhelyen rögzíti, az Előfizetők kezdeményezésére a 

Műsorterjesztő által rögzített műsorszámokról készült másolatot tárolja annak érdekében, hogy 

azokat az Előfizetők a későbbiekben általuk megválasztott időpontban megtekintsék. 

 

„Pay-TV”: a Csatorna önálló, más médiaszolgáltatásokkal való összecsomagolás nélküli, prémium 

szolgáltatás keretében, az Előfizető által fizetendő külön díj ellenében történő terjesztése. 
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„Terjesztési Csomag”: a Műsorterjesztő azon programcsomagja, amelyben a Csatorna 

Penetrációja legalább 99% vagy a Műsorterjesztő azon legfeljebb 2 (két) db programcsomagja, 

amelyekben a Csatorna együttes Penetrációja legalább 99%. 

 

Az ÁSZF I. pontjából törlésre kerül a „Penetrációs vállalás” meghatározása. 

 

3. Az ÁSZF II/2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Médiaszolgáltató az ÁSZF-et jogosult különösen az alábbi esetekben visszavonni és új ÁSZF-et 

kibocsátani, illetve az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani: 

 

a) A Műsorterjesztéshez és Médiaszolgáltatáshoz, a jelátadáshoz kapcsolódó eszközök, 

technológiák fejlődéséből eredő változtatási igények miatt, elősegítve az új technológiák 

fejlesztését és terjedését, és a technológiasemlegesség érvényesülését; 

b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés miatt; 

c) a Médiaszolgáltató érdekkörén kívül eső, az Egyedi Szerződés megkötésekor, vagy a jelen 

ÁSZF kiadásának időpontjában előre esetlegesen látható változásokkal összefüggő, 

elkerülhetetlen módosítási igények folytán; 

d) ha az az ÁSZF rendelkezéseinek átláthatóbbá, egyszerűbbé, közérthetőbbé tételét, 

egyértelműsítését szolgálja, vagy elírások javítását szolgáló módosítások esetében, ideértve az 

egyes szövegek pontosítását, érthetőséget szolgáló átszerkesztéseket, kiegészítéseket és 

javításokat; 

e) ha az Egyedi Szerződés, a Szerződés, illetve a Csatorna terjesztésére vonatkozó feltételek 

kizárólag a Műsorterjesztő számára előnyös módon változnak meg; 

f) a jelen ÁSZF-ben, illetőleg az Egyedi Szerződésben meghatározott esetekben; 

g) ha a módosítás nem eredményezi az Egyedi Szerződés és / vagy az ÁSZF feltételeinek lényeges 

módosítását; 

h) a körülményekben bekövetkezett, az Egyedi Szerződés megkötésekor, vagy jelen ÁSZF 

kiadásának időpontjában előre nem látható lényeges változás miatt. 

 

A Médiaszolgáltató kötelezi magát arra, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-et módosítja, úgy a 

módosított ÁSZF-et, annak hatályba lépése előtt 60 nappal a Honlapon közzéteszi. Az új ÁSZF 

vagy a módosított ÁSZF annak hatályba lépési időpontjával válik az Egyedi Szerződés vagy a 

Szerződés részévé. 

 

 Amennyiben az új ÁSZF vagy a módosítás a Műsorterjesztő számára lényegesen hátrányos 

rendelkezéseket tartalmaz, a Műsorterjesztő a Honlapon való közzétételtől számított 15 (tizenöt) 

napon belül az új ÁSZF vagy a módosítás hatályba lépésének napjával, de legalább 30 (harminc) 

napos felmondási idővel további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Egyedi 

Szerződést vagy a Szerződést. A felmondásnak indokoltnak kell lennie és tartalmaznia kell az új 

ÁSZF vagy a módosítás azon rendelkezéseit, amelyek a Műsorterjesztőre nézve lényegesen 

hátrányos rendelkezést tartalmaznak, valamint annak okszerű és alátámasztott magyarázatát, hogy 

ezen rendelkezések a Műsorterjesztőre nézve miért lényegesen hátrányosak. 

 

Amennyiben azonban a Műsorterjesztő kötelezettséget vállalt arra, hogy az Egyedi Szerződést 

meghatározott időtartamra köti meg, és az ebből eredő kedvezményeket igénybe veszi, úgy az 

Egyedi Szerződést csak akkor mondhatja fel az új ÁSZF vagy a módosított ÁSZF Honlapon való 

közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül, ha az új ÁSZF vagy a módosítás az igénybe vett 

kedvezményeket, a fizetési határidőt vagy a 3. számú mellékletet (Csatorna specifikáció) 

lényegesen hátrányosan érinti. Amennyiben az új ÁSZF vagy a módosítás a kapott 

kedvezményeket, a fizetési határidőt vagy a 3. számú mellékletet (Csatorna specifikáció) lényegesen 

hátrányosan érinti, és a Műsorterjesztő e feltételekkel mondja fel az Egyedi Szerződést, úgy a 

Médiaszolgáltató nem jogosult a határozott időtartamú Egyedi Szerződésben vagy ÁSZF-ben 

rögzített hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására.  
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Műsorterjesztő nem jogosult az Egyedi Szerződést vagy a Szerződést felmondani, ha az új ÁSZF 

kibocsátására vagy az ÁSZF módosítására jogszabályváltozás vagy az ÁSZF-re is kiható hatósági 

döntés miatt kerül sor. 

 

A Csatorna nevének, védjegyének, logójának, csatorna-azonosítójának megváltoztatása nem 

minősül lényegesen hátrányos módosításnak, azokat a Médiaszolgáltató jogosult - a Műsorterjesztő 

60 napos előzetes írásbeli értesítése mellett - megváltoztatni – mindennemű, a felek közötti 

jogviszonyt érintő jogkövetkezmény nélkül.” 

 

4. Az ÁSZF II/3. pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra: 

 

„A Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő közötti szerződéses viszonyt a jelen ÁSZF, az Egyedi 

Szerződés vagy a Szerződés hivatott szabályozni azzal, hogy a felek az Mttv. által előírt alapelvek 

által meghatározott keretben a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól az Egyedi Szerződésben közös akarattal 

eltérhetnek. A jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés közötti bármely ellentmondás esetén az Egyedi 

Szerződés rendelkezései az irányadóak. A Műsorterjesztőnek a IV/1. pont alapján a Csatorna 

terjesztésére vonatkozó ajánlata megküldésével, illetőleg a Csatornának az Előfizetőkhöz való 

továbbításával a jelen ÁSZF-et a Műsorterjesztő által megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni 

tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF a Médiaszolgáltató Honlapján mindenkor megismerhető és a 

vonatkozó Mttv. rendelkezések is bárki számára hozzáférhetőek azzal, hogy az ÁSZF – tekintettel 

a műsorterjesztés speciális jellegére – kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:78 §-a által megengedett körben és mértékben, a jogszabályoktól vagy a szokásos 

szerződési gyakorlattól akár lényegesen eltérő feltételeket is tartalmazhat, a kialakult gyakorlatnak 

megfelelően, amelyre a Médiaszolgáltató a Műsorterjesztő figyelmét a jelen pontban külön is 

felhívja, különös tekintettel az ÁSZF IV/7. pontjára.” 

 

5. Az ÁSZF III/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Médiaszolgáltató az Egyedi Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint 

nem kizárólagos és át nem ruházható jogot enged a Műsorterjesztőnek a Csatorna jelen ÁSZF-

ben meghatározott módokon való vételére és annak egyidejű, változatlan, teljes adásidőben 

történő terjesztésére az Egyedi Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott átviteli 

rendszeren, a Kiegészítő médiaszolgáltatásokkal együtt az Előfizetők részére, azok televíziós 

vevőkészülékéhez.  

 
A médiapluralizmus megvalósulásának, valamint a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, 

valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró 

eseményekről való tájékoztatás biztosítása (a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 

szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 10.§) szempontjából is különösen fontos, hogy a 

Csatorna minél szélesebb körbe eljusson. Többek között ezen körülmények indokolják, hogy a 

Csatorna nem helyezhető el a jelen ÁSZF szerint engedélyezett programcsomagnál alacsonyabb 

Penetrációjú programcsomagba. 

 

A fentiekre is figyelemmel a Csatornát a Műsorterjesztő kizárólag a Terjesztési Csomagban, más 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal csomagolva terjesztheti, illetve köteles elhelyezni. 

Műsorterjesztő ezen kötelezettsége független a fentiek szerinti programcsomag fantázia nevétől, 

elnevezésétől.  

 
Műsorterjesztő a Csatornát a Terjesztési Csomagtól eltérő más programcsomagba nem jogosult el-, 

illetve áthelyezni. Amennyiben a Műsorterjesztő el-, illetve áthelyezi a Csatornát a Terjesztési 

Csomagtól eltérő más programcsomagba, úgy köteles a Csatornát haladéktalanul a Terjesztési 

Csomagba visszahelyezni. Műsorterjesztő köteles továbbá – amíg a Csatornát a Terjesztési 

Csomagba vissza nem helyezi – havonta, az el-, illetve áthelyezést megelőzően a 

Médiaszolgáltatónak megküldött előfizetői jelentésben szereplő, a Terjesztési Csomag 

előfizetőszáma alapján fizetendő, kedvezmények nélkül számított Műsordíjnak megfelelő mértékű 
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összeget kötbér jogcímén a Médiaszolgáltatónak megfizetni a Médiaszolgáltató erre irányuló 

felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül. Médiaszolgáltató jogosult továbbá a kötbért 

meghaladó kárát is érvényesíteni.  
 

Műsorterjesztő nem jogosult azonban a Csatornát sem kiegészítő, sem tematikus vagy ún. mini 

csomagban vagy önállóan (nem más médiaszolgáltatásokkal csomagolva) prémium szolgáltatásként 

(Pay-TV-ként) terjeszteni. Műsorterjesztő a Csatornát kizárólag Magyarország területén, az Egyedi 

Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartam alatt terjesztheti.  
  

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés is kizárólag a Csatorna 

fentiek szerinti terjesztésére jogosítja fel a Műsorterjesztőt, így kifejezetten nem jogosítja fel 

Multiscreen szolgáltatás, NPVR szolgáltatás nyújtására, a Csatorna nem-lineáris, a jelen ÁSZF 

szerint nem engedélyezett emelt szintű technikai minőségű, vagy olyan terjesztésére, amely Lineáris 

médiaszolgáltatásnak nem tekinthető szolgáltatás, így különösen, de nem kizárólagosan minden a 

Csatornán sugárzott műsorszám időben való eltolását lehetővé tevő funkciók és szolgáltatások (pl. 

time-shifted-viewing, catch-up, archive-TV, restart funkció, reversed EPG, műsorvisszanéző, stb.) 

terjesztésére, használatára irányul.  

 

Azon Műsorterjesztő, amely Egyedi Szerződést köt és amíg a Csatornát jogszerűen, a 

jogszabályokban, a jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben meghatározott rendelkezéseknek 

megfelelően terjeszti, jogosult a Médiaszolgáltató által nyújtott technikai többletszolgáltatás 

igénybevételére, azaz a HD formátumú műsorjel terjesztésére irányuló többletszolgáltatásra. Ennek 

keretében a Műsorterjesztő a HD formátumú műsorjelet a jelen ÁSZF-ben a Csatorna adásának 

terjesztésére vonatkozó feltételek értelemszerű alkalmazásával terjesztheti, azzal, hogy a HD 

formátumú műsorjel esetében a Műsorterjesztő önállóan, saját hatáskörében jogosult meghatározni, 

hogy azt milyen csomagban osztja el, de annak formátumát nem változtathatja meg. 

Médiaszolgáltató a HD formátumú műsorjel minőségéért és annak szolgáltatásáért felelősséget nem 

vállal.”  

 

6. Az ÁSZF III/2. pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra: 

 

„Műsorterjesztő az alábbi módokon juthat a Csatorna műsorjeléhez, illetőleg a HD formátumú adás 

műsorjeléhez: 

  

- kódoltan, digitális, műholdas átviteli rendszerről való levétellel; 

 

RTL KLUB SD: 

Műhold: Thor 6 

Pozíció: 0.8˚  

WestTransponder: BSS03 

Moduláció: DVB-S  QPSK MPEG2 

Frekvencia: 11.766 MHz 

Polarizáció: Vertikális 

SR: 28 MS/s 

FEC: 7/8 

SID: 30209 

Titkosítás: Irdeto / Cryptoworks 

 

RTL KLUB HD: 

Műhold: Thor 6 

Pozíció:  0.8˚  

West Transponder: K2 Europe 

Moduláció: DVB-S2   8PSK 

Frekvencia: 12.034 MHz 

Polarizáció: Vertikális 

SR: 30 MS/s 
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FEC: 3/4 

SID: 30504 

Titkosítás: Irdeto / Cryptoworks 

 

- a jelszolgáltató központból való elvitellel (Budapest Internet Exchange (BIX) H-1132 

Budapest, Victor Hugo u. 18-22.: ISZT BIX Central Node, 4. Emelet, Galaxis szerver szoba, 

GR11)); 

 

- közvetlenül az arra jogosított Műsorterjesztőkkel, műszaki szolgáltatókkal kötött megállapodás 

alapján a Műsorterjesztőktől, műszaki szolgáltatóktól származtatva.” 

 

7. Az ÁSZF III/4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Médiaszolgáltató a műsorszétosztás módját és technikai megoldását, paramétereit a III/2. 

pontban meghatározottakhoz képest – a bevezetést legalább 45 nappal megelőző írásbeli értesítés 

mellett – egyoldalúan jogosult módosítani. Amennyiben a változás következtében a 

Műsorterjesztőnél bizonyíthatóan kizárólag a műsorszétosztás módjának vagy technikai 

megoldásának megváltozásával összefüggésben indokolt kiadás és költség merül fel a Műsor 

vételének fenntartása érdekében, akkor a Médiaszolgáltató kártalanítás jogcímén megtéríti a 

Műsorterjesztő részére az ilyen indokolt kiadásokat és költségeket, vagy – a felek külön 

megállapodása alapján - másként kompenzálja Műsorterjesztőt, amennyiben a kiadások és költségek 

felmerülését Műsorterjesztő a jogszabályoknak megfelelő dokumentumokkal igazolja.”  

 

8. Az ÁSZF III/5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Médiaszolgáltató biztosítja, hogy az általa előállított és szétosztott jelek minősége valamennyi 

jogszabályban, szabványban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott követelményeknek megfelel. 

 

Amennyiben Médiaszolgáltató a Csatornát műholdas átvitellel juttatja el Műsorterjesztőhöz, úgy a 

Médiaszolgáltatói szolgáltatás teljesítési helye a Műsorterjesztő fejállomásain lévő vevőantenna 

felülete. Amennyiben a Médiaszolgáltató a Csatorna műsorjelét a BIX-en keresztül juttatja el a 

Műsorterjesztőhöz, úgy a teljesítés helye a fent meghatározott átadási pont. 

 

A jelátadás műszaki, technikai megfelelősége, minősége tekintetében a Médiaszolgáltató kizárja a 

fentiekben rögzített felelősségi körén felüli minden további felelősségét és a jel, valamint a jelátadás 

minőségi értékeinek a jelátadási ponton Műsorterjesztő részére történő maradéktalan teljesítése 

esetén a jel minősége miatt a Műsorterjesztő nem léphet fel semminemű igénnyel vagy követeléssel 

Médiaszolgáltatóval szemben, és az nem minősül az Egyedi Szerződés vagy a Szerződés 

megszegésének, e tekintetben a Médiaszolgáltató a felelősségét kizárja. 

 

Műholdas átviteli rendszer esetén a Médiaszolgáltató felel az adóoldali eszközök (a kódoló, a 

multiplexáló és a feladó berendezések), szoftverek és a SMART kártya megfelelő működéséért, 

hibáiért és javításáért, akkor is, ha azt a Médiaszolgáltató alvállalkozó igénybevételével működteti. 

A Médiaszolgáltató felelőssége továbbá a dekódoló vételi oldali SMART kártya megfelelő 

működésének biztosítása, amennyiben az szoftveresen és/vagy hardveresen az adóoldali 

eszközökkel együttműködik, vagy az adóoldali eszközöktől vezérelten, azoktól függően működik. 

Azokban az esetekben, amikor a továbbítási mód vagy a továbbított – a kiegészítő vagy értéknövelt 

szolgáltatással együttesen értelmezett – csatorna digitális adatfolyamának módosítására kerül sor, 

azt a Médiaszolgáltató előzetesen leteszteli, szükség esetén az általa javasolt DVB-S vevőegység 

szoftver módosításának letöltési helyéről értesíti a Műsorterjesztőt, továbbá ha szükségessé válik a 

Smart kártya kicserélése, akkor a Médiaszolgáltató vállalja, hogy azt – a módosítást 30 nappal 

megelőzően - a Médiaszolgáltató kijelölt partner szolgáltatója térítésmentesen biztosítja 

Műsorterjesztő részére. Felek megállapodnak abban, hogy a Médiaszolgáltató biztosítja, hogy 

kijelölt partner szolgáltatója a kódolt médiaszolgáltatás vételéhez szükséges kódkártyát bocsásson 

a Műsorterjesztő rendelkezésére. A kártya nem kerül Műsorterjesztő tulajdonába, de használatát 

Médiaszolgáltató kijelölt partner szolgáltatója az Egyedi Szerződés vagy a Szerződés teljes 
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időtartamára ingyenesen biztosítja. A Műsorterjesztő a kártyát csak rendeltetésszerűen használhatja. 

A kártya érvényesítése, ill. üzemszerű működésének biztosítása a Médiaszolgáltató felelőssége, 

amelyet Médiaszolgáltató kijelölt partner szolgáltatóján keresztül biztosít. Ha az Egyedi Szerződés, 

illetve a Szerződés megszűnik, a Műsorterjesztő köteles a kártyát 5 munkanapon belül a 

Médiaszolgáltató kijelölt partner szolgáltatója részére visszajuttatni. Műsorterjesztő tudomásul 

veszi, hogy minden, a kártya rendeltetésszerű használatától való eltérésből eredő, bekövetkező 

kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Műsorterjesztő jelzi, hogy a kártya nem működik, a 

hibás kártyát a Médiaszolgáltató kijelölt partner szolgáltatójánál kell bejelenteni, amely a bejelentést 

követően azt haladéktalanul újraindítja. Ha a kártya megsérült, a Médiaszolgáltató köteles 

biztosítani, hogy a kártya megsérülésének esetén azt a kijelölt partner szolgáltatója saját székhelyén 

az értesítés kézhezvételétől számított 24 órán belül kijavítsa vagy kicserélje. Ennek költsége a 

Műsorterjesztőt terheli, ha a hiba nem a Médiaszolgáltatónak róható fel. A Műsorterjesztő hibájából 

elveszett vagy megsemmisült kártyáért a Műsorterjesztő 15.000 forintot köteles fizetni.  

 

A Médiaszolgáltató által kijelölt partner szolgáltató a „kártya újraindítással” kapcsolatban ügyeletet 

biztosít a jelen ÁSZF VI.8. pontjában meghatározott műszaki ügyeleti telefonszámon és e-

mailcímen.”  

 

9. Az ÁSZF III/6. pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 

 

„Műsorterjesztő tudomásul veszi, hogy a Csatorna Médiaszolgáltató által sugárzott műsorjele – a 

berendezések karbantartásából vagy más egyéb okból eredően – megszakadhat. Ennek 

következtében a Műsorterjesztő az esetleges műsorkimaradások miatt nem léphet fel semminemű 

igénnyel vagy követeléssel Médiaszolgáltatóval szemben és az nem minősül az Egyedi Szerződés, 

illetőleg a Szerződés megszegésének, kivéve, ha a Csatorna Médiaszolgáltató által sugárzott 

műsorjelének megszakadása a Médiaszolgáltatónak felróható okból az egybefüggő 48 óra 

időtartamot meghaladja.”  

 

10. Az ÁSZF III/7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő az adásidő teljes időtartama alatt elérhető műszaki 

ügyeletet biztosítanak. Médiaszolgáltató a műszaki ügyeletet a következő telefonszámon biztosítja: 

+36-1-382-8575.”  

 

11. Az ÁSZF III/8. pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra: 

 

„A Médiaszolgáltató kizárólagos jogosultsága a Műsor tartalmi meghatározása, valamint elő- és 

összeállítása, szerkesztése és az egyes műsorszámok tárgynapon belüli elosztása, elhelyezése. 

Ennek megfelelően a Csatornához kapcsolódó valamennyi jog, különösen a Médiaszolgáltatót az 

Szjt. alapján megillető jogok, a Médiaszolgáltatót illetik meg, azok felhasználásához 

Médiaszolgáltató csak az Egyedi Szerződés vagy Szerződés maradéktalan teljesüléséhez 

elengedhetetlenül szükséges, legszűkebb mértékben járul hozzá. A Médiaszolgáltató feltétlenül és 

korlátlanul felel a Csatorna tartalmáért, mind a Csatorna egésze, mind pedig az azt alkotó egyes 

televíziós műsorszámok vonatkozásában. Ez azt is jelenti, hogy a Médiaszolgáltató - a jogszabályok 

által meghatározott keretek között - korlátlan és feltétlen szavatosságot vállal mind az általa nyújtott 

Csatorna egésze, mind pedig az azt alkotó egyes televíziós műsorszámok vonatkozásában. A 

Médiaszolgáltató kijelenti, valamint feltétlenül és korlátlanul felel azért, hogy a Csatornának a 

Műsorterjesztő részéről az Előfizetőnek történő elosztása harmadik személyek szerzői- és/vagy 

szomszédos jogi, vagy bármi egyéb jogosultságait nem sérti vagy veszélyezteti. Amennyiben 

bármely harmadik személy a Műsorterjesztővel szemben a Műsorral kapcsolatban polgári- és/vagy 

szerzői jogi igényt érvényesítene, a Médiaszolgáltató haladéktalanul köteles a Műsorterjesztő 

pernyertessége elősegítése érdekében az esetleges perbe beavatkozni és köteles a Műsorterjesztő 

bizonyított és/vagy jogerősen megítélt kárát megtéríteni. A Médiaszolgáltatót a jelen pontban foglalt 

nyilatkozat csak abban az esetben köti, amennyiben a Műsorterjesztő a Csatornát a jogszabályok, a 

jelen ÁSZF és a Szerződés, illetve az Egyedi Szerződés rendelkezéseinek maradéktalanul 

megfelelően terjeszti.”  



 8 

 

12. Az ÁSZF III/9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Műsorterjesztő jogosult és köteles az Előfizetők vevőkészülékéhez a Csatorna jelének és a 

kapcsolódó Kiegészítő médiaszolgáltatásoknak kódolt, egyidejű, változatlan továbbítására. A 

Műsorterjesztő kizárólag az Egyedi Szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben meghatározott átviteli 

rendszeren és technológiával és az ott megjelölt Vételkörzetben terjesztheti a Csatornát és az 

Előfizetőket is csak ilyen körben jogosíthatja fel a felhasználásra. Műsorterjesztő nem jogosult az 

Egyedi Szerződés vagy jelen ÁSZF alapján szerzett terjesztési jogát továbbértékesíteni, illetőleg a 

Csatornát az Egyedi Szerződés vagy jelen ÁSZF keretein kívül bármilyen módon – különösen 

kereskedelmi célokra - használni, vagy felhasználni. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a 

továbbítás kapcsán – különös tekintettel a Kiegészítő médiaszolgáltatások továbbítására, a 

feliratozás, illetve az eredeti hangsáv továbbítására - a Műsorterjesztő érdekkörébe eső ok folytán a 

Médiaszolgáltatót bármely hatóság végrehajtható határozatában elmarasztalja és reá nézve bírságot 

vagy egyéb joghátrányt állapít meg, úgy Műsorterjesztő köteles a bírság összegét, illetve ezen 

hátrányt a Médiaszolgáltatónak megtéríteni.  

 

A Csatorna jelének az Előfizetők vevőkészülékéhez történő továbbítása (ideértve az Előfizetőknek 

a vételhez esetleg szükséges berendezések biztosítását is), továbbá a műsorterjesztési 

tevékenységhez kapcsolódó követelmények teljesítése a Műsorterjesztő kötelezettsége, kockázata, 

felelőssége és költsége, melyet a jogszabályok betartásával köteles végezni. 

 

A Műsorterjesztő köteles egyidejűleg, változatlanul – ideértve valamennyi cím, logó és felirat, 

továbbá a Kiegészítő médiaszolgáltatások terjesztését is -, minden korlátozástól mentesen 

terjeszteni a Csatornát az Előfizetők részére és nem jogosult – többek között – a Csatorna 

(át)szerkesztésére, bővítésére, rövidítésére, módosítására, megszakítására, rögzítésére, 

többszörözésére, tárolására stb., kivéve, ha az Egyedi Szerződés ettől eltérően rendelkezik. 

Műsorterjesztő köteles biztosítani, hogy az Előfizetők vevőkészülékén a Csatorna változatlan 

formában és tartalommal jelenjen meg, azaz Műsorterjesztő nem jogosult a Műsorba, műsorjelekbe 

kereskedelmi közleményt vagy bármely egyéb műsort, műsorelemet illeszteni, továbbá nem 

jogosult egyéb módon sem megváltoztatni a Csatorna tartalmát és/vagy formai megjelenését a 

képernyőn, vagy a műsorjelbe bármilyen más módon beavatkozni, vagy a képernyőn a Csatorna 

műsorideje alatt bármit megjeleníteni, kivéve, ha jogszabály, a jelen ÁSZF, vagy az Egyedi 

Szerződés ettől eltérően rendelkezik. E rendelkezés értelemszerűen kiterjed a Csatorna műsoridőn 

felüli adásidejére is, amelyben a Médiaszolgáltató promóciós anyagokat, saját, illetőleg a 

Médiaszolgáltató vagy vállalatcsoportja által működtetett csatornákra vonatkozó promóciós 

anyagokat, illetve magát, saját, vagy más televíziós csatornákat bemutató, népszerűsítő műsort, teszt 

jeleket, Kiegészítő médiaszolgáltatásokat sugároz.” 

 

13. Az ÁSZF III/10. pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 

 

„A Médiaszolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Csatorna esetleges illegális, engedély nélküli 

terjesztése ellen. Mindazonáltal Műsorterjesztő tudomásul veszi, hogy szabálytalan vételezés, 

engedély nélküli terjesztés előfordulhat, továbbá azt is, hogy a Csatorna az Antenna Hungária Zrt. 

által működtetett digitális földfelszíni televíziós platformon szabadon fogható, kódolatlan adásként 

elérhető. Műsorterjesztő ezt kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. Tudomásul veszi továbbá, 

hogy a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 37. § (6) 

bekezdése alapján a Műsorterjesztő erre hivatkozva sem mentesülhet a Műsordíj megfizetése alól. 

A Műsorterjesztő kijelenti, hogy illegális, engedély nélküli terjesztés észlelése, illetve ennek 

tudomására jutása esetén a Médiaszolgáltatót haladéktalanul írásban értesíti és a jogellenes 

cselekmény megszüntetése érdekében a Médiaszolgáltatóval együttműködik.” 

 

14. Az ÁSZF III/11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„Műsorterjesztő a Médiaszolgáltató által szolgáltatott Műsor terjesztéséért az Előfizetők felé – az 

előfizetői díjon felül - külön díjat nem számíthat fel, azt a Műsorterjesztő önálló vagy az Előfizetők 

által választható televíziós csatornaként, televíziós műsorként, illetve az Előfizetők által személyre 

szabható programcsomagban vagy programcsomagon belül az Előfizetők által választhatóan (pl. 

Pay-TV-ként, á la carte jelleggel önállóan, stb.) nem értékesítheti, és biztosítani köteles, hogy 

Előfizetői is ennek megfelelően járjanak el. Amennyiben a Műsorterjesztő a jelen pontban 

foglaltakat megsérti, úgy köteles a szerződésellenes tevékenységét haladéktalanul megszüntetni, 

köteles továbbá – a szerződésellenes tevékenység folytatása idejére – havonta, a szerződésellenes 

tevékenység megkezdését megelőzően a Médiaszolgáltatónak küldött legutolsó előfizetői 

jelentésben szereplő, a Terjesztési Csomag előfizetőszáma alapján, kedvezmények nélkül számított 

Műsordíjnak megfelelő mértékű összeget kötbér jogcímén a Médiaszolgáltatónak megfizetni a 

Médiaszolgáltató erre irányuló felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül. 

Médiaszolgáltató jogosult továbbá a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni.”  

 

15. Az ÁSZF III/12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Műsorterjesztő önálló, külön csatornát biztosít a Műsor elosztására. E csatornán más televíziós 

műsort, műsorszámot (különösen reklámot) nem oszthat el.” 

 

16. Az ÁSZF III/13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Műsorterjesztő saját költségén köteles a saját érdekkörében esetlegesen felmerülő műszaki-, 

technikai hibák észlelésére és lehető legrövidebb időn belül történő elhárítására. Műsorterjesztő 

köteles biztonságos kódolási rendszer útján kódolni a Csatornát és köteles saját költségén minden 

intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a műsorterjesztési rendszerein keresztül a Csatorna 

kizárólag az annak vételére érvényes előfizetéssel rendelkező előfizetők számára legyen 

hozzáférhető. Amennyiben a Műsorterjesztő a jelen pontban foglaltakat megsérti, úgy köteles a 

szerződésellenes tevékenységét – a Médiaszolgáltató erre irányuló írásbeli felszólításának 

kézhezvételét követően – haladéktalanul megszüntetni.  

 

Műsorterjesztő minden elvárható intézkedést köteles megtenni, hogy megakadályozza és 

megszüntesse a Csatorna műsorainak Előfizetők általi illetéktelen dekódolását és digitális 

másolását, illetve jogosulatlan továbbadását/továbbítását. Felek megállapodnak, hogy értesítik 

egymást, amennyiben bármilyen jogosulatlan hozzáférésről, felhasználásról, továbbításról 

szereznek tudomást és Műsorterjesztő köteles az annak megakadályozását/megszüntetését szolgáló 

intézkedéseket haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) órán belül megtenni. Műsorterjesztő ennek 

megfelelően köteles a saját költségén megakadályozni és megszüntetni a Műsor részbeni vagy 

egészbeni jogosulatlan, szabálytalan vagy szerződésellenes felhasználását különös tekintettel (i) 

bármely a Műsoron sugárzott műsorszám jogosulatlan hozzáférhetővé tételére, illetéktelen 

dekódolására; (ii) bármely műsorszám hozzáférhetővé vagy elérhetővé tételére, terjesztésére a jelen 

ÁSZF-ben vagy az Egyedi Szerződésben nem engedélyezett eszközön vagy a jelen ÁSZF-ben vagy 

az Egyedi Szerződésben nem engedélyezett átviteli rendszeren; iii) a tartalomvédelemre, illetőleg a 

geo-filteringre szolgáló rendszer vagy eszközök megkerülésére vagy meghibásodására; vagy (iv) 

bármely olyan szerződésszegésre, amelynek következtében a Műsoron sugárzott műsorszámok vagy 

a Műsor az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt fejállomások által elért területen 

kívül élők számára elérhetővé válnak (a továbbiakban: “Biztonsági Szabályok Megsértése”). 

Műsorterjesztő tudomásul veszi, hogy a Műsor részbeni vagy egészbeni jogosulatlan, szabálytalan 

vagy szerződésellenes felhasználása Médiaszolgáltató jogait súlyosan sérti. A Biztonsági Szabályok 

Megsértését a Műsorterjesztő köteles az első észlelést vagy tudomásszerzést követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) órán belül orvosolni. Műsorterjesztő a fentieknek 

megfelelően – műszaki lehetőségeihez mérten - az Egyedi Szerződés illetőleg a Szerződés teljes 

időtartama alatt köteles gondoskodni a megfelelő kódolásról és hozzáférési rendszerről, 

másolásvédelemről, geo-filteringről, vízjelezésről, továbbá arról, hogy megakadályozza a Csatorna 

műsorainak jogosulatlan dekódolását, digitális másolását vagy a Csatorna engedély nélküli 

továbbterjesztését, továbbadását, továbbítását.” 
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17. Az ÁSZF III/15. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben a Műsorterjesztő az Egyedi Szerződéssel illetőleg a Szerződéssel érintett 

fejállomások vagy azok valamelyikének tulajdonjogát, üzemeltetési jogát, bérleti jogát vagy 

használati jogát át kívánja ruházni (akár ingyenesen, akár ellenérték fejében) harmadik személyre, 

vagy azokra bármely más módon harmadik személyek részére használati jogot kíván engedni, úgy 

köteles azt írásban - legkésőbb a vonatkozó megállapodás megkötését követő 30 (harminc) napon 

belül, a harmadik személy megnevezésével - bejelenteni a Médiaszolgáltató részére, amely esetben 

az Egyedi Szerződés illetőleg a Szerződés az adott fejállomás tekintetében megszűnik.”  

 

18. Az ÁSZF III/16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben a Műsorterjesztőnél új fejállomások vagy rendszerek kerülnek létesítésre 

(megvételre, bérlésre, üzemeltetésre, használatba vételre vagy más módon), úgy Műsorterjesztő 

köteles a Médiaszolgáltatót arról írásban - legkésőbb az új fejállomás vagy rendszer létesítését 

követő 15 (tizenöt) napon belül - tájékoztatni és ezen új rendszer(ek)en a Csatornát az Egyedi 

Szerződés illetőleg a Szerződés feltételeivel azonos módon terjeszteni. Amennyiben Műsorterjesztő 

nem tesz eleget az előzőek szerinti tájékoztatási kötelezettségének és az új fejállomás vagy rendszer 

létesítését követő bármely időszakban az érintett fejállomások/rendszerek vonatkozásában az 

előfizetői jelentések nem vagy nem a tényleges előfizetői számokkal kerülnek megküldésre és az 

ennek megfelelő Műsordíj nem kerül megfizetésre, úgy a Műsorterjesztő köteles - minden egyes 

tájékoztatás elmulasztásakor – a tájékoztatás megtételéig havonta, a lejelenteni elmulasztott 

Előfizetők után Előfizetőnként a jelen ÁSZF 1. sz. Mellékletének II. pontjában meghatározott 

Műsordíjnak megfelelő összeget kötbér jogcímén a Médiaszolgáltatónak megfizetni, a 

Médiaszolgáltató erre irányuló felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül. 

Médiaszolgáltató jogosult továbbá a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni.”   

 

19. Az ÁSZF III. fejezete az alábbi 17. ponttal egészül ki:  

 

„Műsorterjesztő kijelenti és szavatolja, hogy Üzleti Előfizető vonatkozásában kizárólag üzleti 

előfizetői szerződést köt (ide nem értve az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 

127. § (3) bekezdésében meghatározott esetet), amely üzleti előfizetői szerződésben a jelen ÁSZF 

Üzleti Előfizetőkre vonatkozó rendelkezéseinek (különös figyelemmel a felhasználási, jelentési, 

elszámolási és díjfizetési kötelezettségekre) is meg kell felelnie. Amennyiben a Műsorterjesztő a 

jelen pontban foglalt szavatossági nyilatkozatát megszegi, azaz Üzleti Előfizetővel nem üzleti 

előfizetői szerződést köt (ide nem értve az Eht. 127. § (3) bekezdésében meghatározott esetet) vagy 

nem teljesíti a jelen ÁSZF Üzleti Előfizetőkre vonatkozó rendelkezéseit (beleértve a jelentési és 

elszámolási kötelezettséget is), úgy köteles a Médiaszolgáltatónak kötbér jogcímén megfizetni a - 

kedvezmények nélkül számított - Műsordíj azon összegét, amely abban az esetben járna a 

Médiaszolgáltatónak, ha a Műsorterjesztő az Üzleti Előfizetővel a szolgáltatás kezdetekor üzleti 

előfizetői szerződést köt vagy a szolgáltatás kezdetétől a jelen ÁSZF Üzleti Előfizetőkre vonatkozó 

rendelkezései szerint jár el. A Műsordíj összegét kedvezmények nélkül kell figyelembe venni jelen 

kötbérfizetési kötelezettség esetében. A Műsorterjesztő a jelen pont szerinti kötbér összegét a 

Médiaszolgáltató erre irányuló felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a 

Médiaszolgáltató részére megfizetni. Médiaszolgáltató jogosult továbbá a kötbért meghaladó kárát 

is érvényesíteni.”  

 

20. Az ÁSZF IV/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Médiaszolgáltató a Műsorterjesztő tisztességes és ésszerű, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak 

megfelelő írásbeli ajánlatára, amennyiben az ajánlat megfelel az Mttv-ben, az egyéb 

jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek, a Műsorterjesztővel írásban 

legfeljebb 2022. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra megköti az Egyedi Szerződést, 

illetőleg a Műsorterjesztő ajánlatára vonatkozó engedélyét kiadja, amellyel a Felek között az Egyedi 

Szerződés létrejön. Médiaszolgáltató a Műsorterjesztővel írásban megkötött ezen Egyedi 

Szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben szabályozza a Csatorna terjesztését.” 
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21. Az ÁSZF IV/2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Műsorterjesztő ajánlatának az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

- Műsorterjesztő neve, cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma, 

képviselői és kapcsolattartói; 

- műsorterjesztés módja, átviteli rendszerek; 

- Vételkörzet meghatározása; 

- a Terjesztési Csomagnak az ajánlat küldését megelőző hónap első napjának és utolsó napjának 

Előfizetői létszáma (több átviteli rendszernél átviteli rendszerenként) és Penetrációja 

- fejállomás/ok megnevezése; 

- az Egyedi Szerződés időbeli hatálya; 

- a Csatorna műsorjele vételének módja; 

- HD formátumú adást terjeszteni kívánja-e; 

- Műsorterjesztő nyilatkozata, amely szerint rendelkezik a Műsorterjesztéshez szükséges 

valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel, a jogszabályban előírt bejelentési, közzétételi 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett/eleget tesz, illetve a nyilvántartásba vétele iránti 

szándékát az NMHH-nak már bejelentette; műsorterjesztési tevékenysége a mindenkor hatályos 

jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelel; az általa üzemeltetett műsorterjesztő 

rendszer alkalmas a Műsor terjesztésére, oly módon, hogy az valamennyi vonatkozó 

jogszabálynak, szabványnak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően, magas 

színvonalon teszi lehetővé a Műsor Előfizetőkhöz történő eljuttatását; 

- Műsorterjesztő nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket 

magára nézve kötelezőnek ismeri el; 

- egyéb ajánlott feltételek. 

 

Abban az esetben, ha a kérelem nem tartalmazza a fenti adatokat, információkat, nyilatkozatokat, 

akkor Médiaszolgáltató jogosult a Műsorterjesztőt hiánypótlásra felhívni, amelynek a 

Műsorterjesztő köteles 15 (tizenöt) napon belül eleget tenni.” 

 

22. Az ÁSZF IV/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Műsorterjesztő a fentiek szerinti ajánlatát a Médiaszolgáltató által kijelölt kapcsolattartó részére 

köteles írásos formában eljuttatni. A felek egyöntetűen elfogadják, hogy az elektronikus levelezés 

(e-mail) formája megfelel hivatalos kommunikációnak ajánlat, illetve visszaigazolás esetén. 

Elektronikus kézbesítés esetén – a VI.8. pontban foglaltaktól eltérően - a Műsorterjesztő ajánlata 

akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a lent meghatározott e-mailcímről egy automatikus válaszüzenet 

visszaküldésre kerül a küldő e-mailcímre. Az automatikus válaszüzenet nem minősül az ajánlat 

Médiaszolgáltató általi visszaigazolásának, elfogadásának vagy elutasításának, ahhoz a kézbesítés 

megtörténtének igazolásán kívül egyéb jogkövetkezmény nem fűződik. 

   

Műsorterjesztő az ajánlatát a jelen ÁSZF 5. sz. mellékletét képező Ajánlati adatlap kitöltésével és 

Médiaszolgáltató alábbi elérhetőségeire való eljuttatásával teheti meg: 

 

M-RTL Zrt. Terjesztési Osztály 

Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. 

Email: terjesztes@rtl.hu”  

 

23. Az ÁSZF IV/4. pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra: 

 

„A Médiaszolgáltató a Műsorterjesztő jelen ÁSZF szerint adott ajánlatát annak kézhezvételét – 

illetőleg hiánypótlás esetén annak kézhezvételét - követő 30 napon belül visszaigazolja, amennyiben 

az ajánlat megfelel az Mttv-ben, az egyéb jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott 

feltételeknek. A Felek az Egyedi Szerződést a visszaigazolt ajánlat alapján megkötik.” 

 

mailto:terjesztes@rtl.hu


 12 

24. Az ÁSZF IV/7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben a Műsorterjesztő a fentiek szerint a Médiaszolgáltató részére ajánlatot nem tesz, de a 

Csatorna műsorát az Előfizetőkhöz továbbítja, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy közte és a 

Médiaszolgáltató között a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal a Szerződés létrejött, a 

Műsorterjesztő a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a 

Csatornát az Előfizetők részére a jelen ÁSZF alapján, az abban foglalt rendelkezések keretei között 

terjeszti az ÁSZF 1. sz. melléklete szerinti Műsordíj ellenében, és Műsorterjesztőt megilletik az 

ÁSZF-ben foglalt jogok és terhelik az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek, tekintettel arra, hogy jelen 

ÁSZF a Médiaszolgáltató Honlapján mindenkor megismerhető és a vonatkozó Mttv. rendelkezések 

is bárki számára hozzáférhetőek. Médiaszolgáltató felhívja a Műsorterjesztő figyelmét, hogy jelen 

ÁSZF – tekintettel a műsorterjesztés speciális jellegére – kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:78 §-a által megengedett körben és mértékben, a jogszabályoktól vagy a 

szokásos szerződési gyakorlattól akár lényegesen eltérő feltételeket is tartalmazhat, a kialakult 

gyakorlatnak megfelelően.” 

 

25. Az ÁSZF V/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Médiaszolgáltató a Csatorna terjesztése ellenében Műsordíjra jogosult. Médiaszolgáltató 

Műsordíjra jogosult akkor is, ha a Műsorterjesztő a Csatornát kereskedelmi szempontból kapcsolt 

termékként értékesíti. A Műsordíj havonta és Előfizetőnként fizetendő. A Médiaszolgáltató a 

Műsordíjat a Műsorterjesztőkkel szemben az egyenlő elbánás, a méretgazdaságosság és a 

technológiasemlegesség elvének megfelelően egységesen érvényesíti. A Műsordíjból – a 

jogszabályi keretek között - kedvezmények adhatók. A Médiaszolgáltató Műsordíjjal kapcsolatos 

díjképzési politikájának alapelveit, módszerét a jelen ÁSZF V/1. pontja és 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

Médiaszolgáltató a Műsordíjat az Mttv. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja 

meg. A Műsordíj képzésénél figyelembe veszi az Mttv.-ben megfogalmazott előírásokat és 

alapelveket, és ennek megfelelően a Műsordíjat az egyenlő elbánás elvével összhangban úgy 

állapítja meg, hogy az minden Műsorterjesztő számára megfizethető árszinten kerüljön 

megállapításra, tükrözze a piaci feltételeket, és egyetlen félnek se tegye lehetővé a joggal való 

visszaélést. A Médiaszolgáltató a Műsordíj kialakításánál alapelvként veszi figyelembe, hogy a 

Műsorterjesztők azonos feltételekkel, diszkriminációmentesen legyenek jogosultak a Csatorna 

terjesztésére, ennek egyik módszere és piaci gyakorlata, hogy a Műsorterjesztők az Előfizetők 

számához igazodó arányosítás útján, azaz Előfizetőnként legyenek a Műsordíj fizetésére 

kötelezettek.  

  

A fentieknek megfelelően a Médiaszolgáltató a Műsordíj összegét és a kedvezmények rendszerét 

úgy alakítja ki, hogy az nem tesz különbséget a Műsorterjesztők között, mindenkire egyformán és 

versenysemlegesen kerül megállapításra. Így a Műsordíj és a feltételrendszer kialakításánál a 

Médiaszolgáltató figyelembe vette a technológiasemlegesség és a méretgazdaságosság elvét is. 

 

Alapelvi súllyal vette figyelembe a Médiaszolgáltató azt a célt, hogy az Mttv. a 78-80. §§-aival 

hatékony médiaszabályozási eszközt kíván biztosítani a platformok versenyének előmozdítása, a 

sokszínű médiapiac fenntartása és a tájékoztatási monopólium kialakulásának megakadályozása 

érdekében.  

 

Médiaszolgáltató kiemelt szempontnak tekinti továbbá, hogy átlátható és ellenőrizhető díjazási 

rendszert alakítson ki, amelyben a Műsordíj ésszerű, megfizethető árszintű és indokolt legyen a piaci 

standardok figyelembevételével, az ahhoz kapcsolódó kedvezményrendszer pedig szintén átlátható, 

és a teljes piac számára egyformán érvényesíthető legyen.  

 

A Műsordíj díjképzésének alapját – a fenti alapelvek szem előtt tartásával – mindazonáltal számos 

körülmény befolyásolja, azt elsősorban az alábbi paraméterek együttesen határozzák meg: 
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A. Csatorna jellege: a Csatorna tematikáját nézve általános szórakoztató csatorna, melynek 

nyelve magyar. 

 

B. a Csatornán sugárzott műsorok összetétele: az általános tematikából, illetőleg a 

Médiaszolgáltatóra rótt jogszabályi kötelezettségekből következően a Csatornán szinte minden 

típusú műsorszám megtalálható, hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, műsorelőzetes, 

reklám, televíziós vásárlás, társadalmi célú reklám, közérdekű közlemény, játék, filmalkotás, 

filmsorozat és szórakoztató műsorszám stb. 

 

C. a Csatorna és az egyes műsorszámok nézettsége: a Csatorna Magyarország egyik 

meghatározó kereskedelmi televíziós csatornája. Az egyes műsorszámok nézettsége is jelentősen 

magas, mind a hétköznapokon, mind a hétvégeken.  

 

D. a Csatorna jellegét és a műsorszerkesztés alapját meghatározó programok; a 

Csatorna márkaértéke: a Csatorna a sok éve a műsorstruktúra részét stabilan képező műsorokon 

felül, amelyek Magyarország legnézettebb műsorai között vannak, évről évre újabb műsorokkal, 

sorozatokkal, formátumokkal jelentkezik a piacon, sokszor úttörő módon, új formátumokat 

kipróbálva és meghonosítva. A sok egyedi, saját, helyi gyártású tartalom adja a Csatorna 

tartalmának lényegét. Ez és a Csatorna márkaértéke az, ami megkülönbözteti, kiemeli a több, mint 

100 jelenleg elérhető, magyar nyelvű csatorna közül. 

 

E. a Csatorna műsorideje: jelenlegi műsorideje 24 óra (de mindenkor legalább 18 óra). 

 

F. a műsorterjesztési piacon alkalmazott árazás: Az egyes csatornák jelenlegi piaci árazása 

és azok nézettsége alapján kikalkulálható 4+ teljes napos nézettségre értelmezett egységnyi 

nézettség ára a piacon, amely – többek között, azaz egyéb más számos lényeges körülmény mellett 

- alapul szolgál a Műsordíj meghatározásához.  

 

G. az MNB által közétett hivatalos euro devizaárfolyam. 

 

H. egyéb, a piacon felmerülő meghatározó körülmények: megfizethető árszint; fogyasztói 

érdekek; kialakult értéklánc; műsorterjesztőkkel fennálló ismert piaci gyakorlat; infláció.” 

 

26. Az ÁSZF V/2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Médiaszolgáltató minden hónapot követő hónap 15. napjáig (amennyiben a tárgyhónapot követő 

hónap 15-e nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) az V/3. pont szerint megküldött 

előfizetői jelentés alapján papíralapú vagy elektronikus számlát bocsát ki, 15 napos fizetési 

határidővel a Műsordíjról a Műsorterjesztő részére. Jelen rendelkezés alól kivételt képez a jelen 

ÁSZF hatályba lépését követő első kettő hónap, amelyek esetében a Médiaszolgáltató 2019. 

szeptember 15. napjáig egy számlában bocsátja ki az V/3. pont szerint megküldött előfizetői jelentés 

alapján a számlát, 15 napos fizetési határidővel, a 2019. július 1. és 2019. augusztus 31. közötti 

időszakra vonatkozó Műsordíjról a Műsorterjesztő részére. 

 

Felek egyöntetűen elfogadják, hogy az elektronikus levelezés (e-mail) formája megfelel hivatalos 

kommunikációnak a számla kiküldése esetén. 

 

A számla alapja a tárgyhónap első napján fennálló Előfizetői létszám plusz a tárgyhónap utolsó 

napján fennálló Előfizetői létszám osztva kettővel. 

 

Nem terheli a Műsorterjesztőt Műsordíj fizetési kötelezettség azon Előfizetők után, akiknek 

előfizetői jogviszonya szünetel vagy korlátozás alatt áll, feltéve, hogy a Műsor terjesztése a 

szünetelés vagy a szolgáltatás korlátozásának teljes időtartama alatt ténylegesen szünetel. 

Műsorterjesztő köteles a Műsor terjesztését a szünetelés vagy a korlátozás teljes időtartamára 

felfüggeszteni azon Előfizetői vonatkozásában, akiknek a szolgáltatása szünetel, vagy akikkel 

szemben a szolgáltatás igénybevételét korlátozta. Műsorterjesztő köteles továbbá azon Előfizetők 
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számát, akiknek a szolgáltatása szünetel, vagy akikkel szemben a szolgáltatás korlátozásra került, 

az előfizetői jelentésben feltüntetni. Amennyiben a Műsorterjesztő a szüneteléssel és korlátozással 

érintett Előfizetők részére a Műsort mégis terjesztené, úgy köteles haladéktalanul a 

Médiaszolgáltató részére ezen Előfizetők után is a Műsordíjat megfizetni. 

 

A 2007. évi CXXVII. törvény 58. § paragrafus alapján a felek határozott időre szóló elszámolásban 

állapodnak meg, és az 58. § (1a) bekezdés b) pontja szerint a fizetési határidőt tekintik a teljesítés 

időpontjának. 

 

A Műsorterjesztő a Műsordíjat a számla esedékességekor átutalással köteles a Médiaszolgáltatónak 

megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Médiaszolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg 

a késedelem 16. napjától.” 

 

27. Az ÁSZF V/3. pontja törlésre kerül és így az V. fejezet ezt követő pontjainak sorszáma eggyel 

csökken (azaz a korábbi V/4. pont a módosítást követően V/3. pont lesz): 

 

28. Az ÁSZF V/4. pontja (az átszámozást követően V/3. pont) az alábbiak szerint módosul: 

 
„A Műsorterjesztő köteles minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az Előfizetőkre 

vonatkozó adatokra (különös tekintettel az Előfizetők számára, fejállomásokra, platformokra, 

programcsomagokra, SD/HD formátumú műsorjelre lebontva) vonatkozó jelentését a jelen ÁSZF 

2. sz. mellékletében foglalt formátumban a Médiaszolgáltatónak megküldeni, egyes Előfizető 

típusokra lebontva (Egyéni, Költségvetési, Gazdálkodási, Szállodai). Amennyiben a Műsorterjesztő 

Üzleti Előfizetőnek is szolgáltat, úgy a Műsorterjesztő által küldött jelentésnek a vételi helyek 

számát is tartalmaznia kell. Amennyiben a Műsorterjesztő a meghatározott határidőn belül nem 

küldi meg az előzőekben részletezettek szerint az Előfizetőire vonatkozó jelentését, úgy a 

Műsorterjesztő hozzájárul, hogy a Médiaszolgáltató a számlát a megelőző időszak előfizetői 

jelentésének adatai alapján állítsa ki, fenntartva az esetleges többlet Műsordíj iránti igényét. 

Amennyiben Műsorterjesztő, Médiaszolgáltató erre vonatkozó figyelemfelhívásának ellenére, 

egynél több alkalommal elmulasztja vagy nem a fentiek szerinti tartalommal teljesíti az 

adatszolgáltatási kötelezettségét, tudomásul veszi és elismeri, hogy a jelentés elmaradásából, 

késedelméből, illetve nem megfelelő tartalmából eredő jogkövetkezményeket kizárólag a 

Műsorterjesztő viseli. A pótlólag, vagy utólag megküldött, illetve utólag módosított előfizetői 

jelentésből származó korrekciót a Médiaszolgáltató a pótjelentés kézhezvételét követő legközelebbi 

vagy azt követő számlájában - a számlán külön szerepeltetve a korrekciós adatokat - beszámítja, 

illetve érvényesíti.” 

 

29. Az ÁSZF V/5. pontja (az átszámozást követően V/4. pont) az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Műsorterjesztő köteles gondoskodni a szerzői és kapcsolódó szomszédos jogokra vonatkozó, a 

terjesztéshez szükséges engedélyek beszerzéséről, továbbá a közös jogkezelők felé fennálló fizetési 

kötelezettségeinek teljesítéséről, adatszolgáltatás teljesítéséről és az Szjt. szerinti engedélyek 

beszerzéséről. A Médiaszolgáltató ezzel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.” 

 

30. Az ÁSZF V/7. pontja (az átszámozást követően V/6. pont) az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Médiaszolgáltató jogosult és köteles ellenőrzési szándékáról a Műsorterjesztőt legalább 15 

munkanappal korábban írásban értesíteni és az ellenőrzést saját költségén oly módon elvégezni, 

hogy az a céljának megvalósulásán túl a Műsorterjesztő jogos gazdasági érdekeit, üzemvitelét, 

valamint az Előfizetők adatainak biztonságát ne sértse vagy veszélyeztesse. A Médiaszolgáltató 

jogosult az ellenőrzés lefolytatására közreműködőt igénybe venni, akiért úgy felel, mintha saját 

maga járt volna el. Az ellenőrzés megtagadása vagy akadályozása a Műsorterjesztő részéről súlyos 

szerződésszegésnek minősül és annak jogkövetkezményeit vonja maga után. Az ellenőrzés 

eredményéről jegyzőkönyv készül, amelynek megállapításai mind a Médiaszolgáltatóra, mind a 

Műsorterjesztőre nézve kötelezőek. Amennyiben az ellenőrzés során az adott időszakra jelentett és 

tényleges Előfizetői létszám között eltérés mutatkozik, a Műsorterjesztő köteles az előfizetői 
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létszámkülönbségre jutó Műsordíjat és a mindenkor érvényes, a Polgári Törvénykönyvben 

meghatározott késedelmi kamatot a Médiaszolgáltatónak megfizetni. Amennyiben az ellenőrzés 

során az adott időszakra jelentett és tényleges Előfizetői létszám között 5%-nál nagyobb eltérés 

mutatkozik, Médiaszolgáltató az ellenőrzés indokolt és igazolt költségeit a Műsorterjesztőre 

átterhelheti és jogosult az Egyedi Szerződést illetőleg a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
Az ellenőrzési (audit) eljárás részletes szabályait jelen ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

A fentiek vonatkozásában a Felek a jóhiszeműség és tisztesség alapelveinek figyelembevételével a 

legmesszebbmenőkig együttműködni kötelesek, továbbá kötelesek az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint más kapcsolódó 

jogszabályok rendelkezéseit és céljait betartani.”  

 

31. Az ÁSZF VI/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az Egyedi Szerződés az abban rögzített időpontban, az abban rögzített, de legfeljebb 2022. 

december 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre. A jelen módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt ÁSZF 2019. július 1. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre 

azzal, hogy az visszavonásig vagy annak módosításáig érvényes. A Szerződés az ÁSZF-fel 

egyidejűleg vagy a Csatorna terjesztésének megkezdése napjával – amelyik időpont a kettő közül a 

korábbi - határozatlan időtartamra jön létre. Az Egyedi Szerződést illetőleg a Szerződést csak az 

Egyedi Szerződésben vagy a lenti VI/3. pontban meghatározott esetekben lehet megszüntetni.” 

 

32. Az ÁSZF VI/2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az Egyedi Szerződést a Felek a Műsordíj tekintetében - a szerződéskötéstől számítva - évente egy 

alkalommal módosíthatják (lsd. Mttv. 78.§ (4)).” 

 

33. Az ÁSZF VI/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az Egyedi Szerződés illetőleg a Szerződés megszűnésének esetei: 

 

3.1 Megszűnik az Egyedi Szerződés az abban meghatározott határozott időtartam lejártával; 

3.2 Megszűnik a Szerződés bármelyik Fél 180 napos rendes felmondásával; 

3.3 Megszűnik az Egyedi Szerződés, illetőleg a Szerződés a Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő 

közös megegyezésével; 

3.4 Megszűnik az Egyedi Szerződés, illetőleg a Szerződés, amennyiben azt a Műsorterjesztő jelen 

ÁSZF II/2. pontjában meghatározott esetben felmondja; 

3.5 Megszűnik az Egyedi Szerződés, illetőleg a Szerződés a Médiaszolgáltató vagy a 

Műsorterjesztő súlyos szerződésszegése esetén, a sérelmet szenvedő fél azonnali hatályú 

felmondásával; 

3.6 Megszűnik az Egyedi Szerződés, illetőleg a Szerződés lehetetlenülés esetén, ideértve, ha 

valamelyik fél bármely okból elveszti, illetve megszünteti a teljesítésre vonatkozó 

jogosultságát, illetve tevékenységét; 

3.7 Megszűnik az Egyedi Szerződés, illetőleg a Szerződés 30 napot meghaladó vis maior esetén; 

3.8 Megszűnik az Egyedi Szerződés, illetőleg a Szerződés, ha a vonatkozó jogszabályok alapján a 

Médiaszolgáltató vagy a Műsorterjesztő csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alá kerül, 

a másik fél azonnali hatályú felmondásával.” 

 

34. Az ÁSZF VI/4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

 

 4.1 A Műsorterjesztő részéről: 

a) a Műsorterjesztő bármely fizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó 

késedelembe esik és azt az arra vonatkozó fizetési felszólítás kézhezvételét követő 

15 napon belül sem rendezi; 
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b) a Műsor terjesztésének elmulasztása a Műsorterjesztőnek felróható okból, 

amennyiben ennek időtartama az egybefüggő 72 órát vagy egy hónap alatt 

összesen a 72 óra időtartamot meghaladja és ez a Műsorterjesztő Előfizetői 

bázisának egyszerre legalább 15%-át érinti; 

c) a Műsorterjesztéshez előírt bármely engedély, jóváhagyás, hozzájárulás 

elvesztése; 

d) bármely, a Műsorterjesztő létszámjelentési kötelezettségével összefüggő 

rendelkezés (beleértve az Üzleti Előfizetőkre vonatkozó jelentésekre irányadó 

rendelkezéseket is) megsértése, amennyiben az két egymást követő jelentéssel 

kapcsolatban fordul elő; 

e) amennyiben az V/5. pont szerinti ellenőrzés során az adott időszakra jelentett és 

tényleges Előfizetői létszám között 5%-nál nagyobb eltérés mutatkozik; 

f) az V/6. pont szerint az ellenőrzés megtagadása vagy akadályozása a 

Műsorterjesztő részéről; 

g) amennyiben a Műsorterjesztő a Csatornát nem a Terjesztési Csomagban terjeszti; 

h) a Műsor jogellenes vagy nem a jelen ÁSZF-nek vagy az Egyedi Szerződés 

rendelkezéseinek megfelelő terjesztése; 

i) a Biztonsági Szabályok Megsértése; 

j) a titoktartási kötelezettségek megsértése, különösen, de nem kizárólagosan a jelen 

ÁSZF IX/2. pontjában foglalt adatkörre vonatkozó titoktartási kötelezettség 

megsértése. 

 

4.2  A Médiaszolgáltató részéről: 

a) a Műsor szolgáltatásának elmulasztása a Médiaszolgáltatónak felróható okból, 

amennyiben ennek időtartama az egybefüggő 48 óra időtartamot vagy egy hónap 

alatt összesen a 72 óra időtartamot meghaladja; 

b) ha a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jogerős határozatával a 

Csatorna továbbításának 30 napot meghaladó időtartamú felfüggesztésére kötelezi 

a Műsorterjesztőt; 

c) műholdas átviteli rendszer esetén a Médiaszolgáltató a SMART kártya megfelelő 

működését nem biztosítja, amennyiben ez a Műsorterjesztő Előfizetői bázisának 

egyszerre legalább 75%-át érinti; 

d) a III/8. pontban foglaltak megszegése; 

e) a titoktartási kötelezettségek megsértése. 

 

35. Az ÁSZF VI/6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Egyedi Szerződés a Műsorterjesztőnek felróható okból 

az abban rögzített határozott időpont előtt megszűnik, úgy Médiaszolgáltató kötbérre jogosult, 

melynek összege megegyezik az Egyedi Szerződés megszűnése és az abban rögzített határozott idő 

közötti időszakra a Médiaszolgáltatónak járó, az Egyedi Szerződésben rögzített kedvezményes 

Műsordíj összegével, és amely a megszűnést követő 8 napon belül egyösszegben fizetendő. 

Médiaszolgáltató jogosult továbbá a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni.” 

 

36. Az ÁSZF VI/7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az Egyedi Szerződés, illetőleg Szerződés megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos 

valamennyi jognyilatkozatot írásban, indoklással ellátva kell megtenni és postai úton, tértivevényes 

küldeményként a másik fél részére megküldeni. Egyéb esetekben a felek egyöntetűen elfogadják, 

hogy az elektronikus levelezés (e-mail) formája megfelel hivatalos kommunikációnak.” 

 

37. Az ÁSZF VI/8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Megérkezettnek, illetve kézbesítettnek akkor tekintendő bármely az Egyedi Szerződés, a 

Szerződés, illetőleg a jelen ÁSZF alapján tett nyilatkozat: 
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▪ személyes kézbesítés esetén, amikor a másik fél aláírásával igazoltan átvette; 

▪ a postai úton történő kézbesítés esetén, amikor a tértivevény tanúsága szerint azt a másik fél 

átvette, illetőleg ha a címzett az átvételt megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni; ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot 

nem vette át, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második 

megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

▪ az elektronikus úton történő kézbesítés esetén, amikor a másik fél számára hozzáférhetővé 

válik. 

A személyes és elektronikus úton megküldött nyilatkozatoknál, ha a kézbesítési dátum 16 óra utáni, 

vagy munkaszüneti nap, akkor a következő munkanap 11 órai időponttal tekintendő kézbesítettnek. 

A Műsorterjesztő e-mail cím változásából és technikai hibákból adódó károkért Médiaszolgáltató 

felelősséget nem vállal. Ezen változásokról / működési hibákról a Műsorterjesztőnek a 

Médiaszolgáltatót lehetőség szerint minél hamarabb értesítenie kell. 

 Az Egyedi Szerződés, a Szerződés, illetőleg a jelen ÁSZF alapján tett nyilatkozatokat az alábbi 

elérhetőségekre kell megküldeni 

 

 M-RTL Zrt. Terjesztési Osztály 

Cím: M-RTL Zrt., 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. 

Email: terjesztes@rtl.hu  

  

Műszaki ügyintézés: 

Email: it@pontis.media.hu  

Tel.: +36-1-382-8385 

Ügyelet: +36-1-382-8575” 

 

38. Az ÁSZF VI/9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Műsor terjesztésének a Médiaszolgáltató részéről a fenti VI/3. szerinti okok (beleértve azt az 

okot is, ha a Műsor beszüntetésére az Egyedi Szerződés Műsorterjesztő általi II/2. pont szerinti 

felmondása miatt kerül sor) folytán történő beszüntetése miatt a Műsorterjesztő a 

Médiaszolgáltatóval szemben kár/kártalanítási/költségigényt vagy bármilyen követelést nem 

terjeszthet elő, azaz Médiaszolgáltató a felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései szerint érvényesen kizárható körben kizárja. Az Előfizetői igényekkel 

szemben a Műsorterjesztő köteles helytállni, a Médiaszolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései szerint érvényesen kizárható körben kizárja ezekkel 

kapcsolatban a felelősségét.” 

 

39. Az ÁSZF VI/10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Műsorterjesztő haladéktalanul köteles a Médiaszolgáltatónak bejelenteni, ha  

 

- a cégadataiban (ide értve a társasági formájában), tulajdonosaiban/tulajdoni szerkezetében 

irányítási jogokban változás következik be; 

- ha vele szemben felszámolási és/vagy csődeljárás indul, illetve ha elhatározza a jogutód 

nélküli megszűnését. 

 

 A Műsorterjesztő a változás bevezetését az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben 

(Eht.) az Előfizetők felé fennálló értesítési kötelezettsége megtételének határidejét legalább 30 

nappal megelőzően köteles a Médiaszolgáltatónak bejelenteni, ha 

 

- a Vételkörzet változik (csökken vagy bővül), a rendszereladást, rendszerbővítést (vételt);  

- a műsorterjesztés módja változik (egyik technológiáról áttér másik technológiára vagy más 

technológiával is végez műsorterjesztést);   

mailto:terjesztes@rtl.hu
mailto:it@pontis.media.hu
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- ha módosul a programcsomag struktúrája, módosulnak a programcsomagjai; 

- ha módosul a Csatorna EPG pozíciója.  

 

Műsorterjesztő kizárólag a Médiaszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Csatorna 

EPG pozícióját a 2019. április 1. napján fennálló pozícióhoz képest módosítani.” 

 

40. Az ÁSZF VII/2. pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra: 

 

„Vis maiornak minősülő adáshiba, illetve műsorelosztás szüneteltetése miatt a felek kártérítési 

kötelezettséget nem vállalnak. A vis maior olyan természeti- vagy emberi hatás, amelynek 

következményei a technikai fejlettség adott szintjén nem háríthatók el. Ezek: földrengés, 

villámcsapás, vihar, árvíz, illetve háború, forradalom, terrorcselekmény, általános sztrájk, hatósági 

intézkedés, irányadó jogszabályok az Egyedi Szerződés illetőleg a Szerződés teljesítését akadályozó 

vagy korlátozó lényeges módosulása. A vis maiornak minősülő adáshiba, adáskimaradás időszakára 

nem jár Műsordíj.” 

 

41. Az ÁSZF IX/2. pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre 

 

„A Szerződő Felek az Egyedi Szerződés tartalmát és valamennyi a saját, illetve a másik fél 

jogosultságaival, kötelezettségeivel összefüggő tényt, adatot, információt szigorúan bizalmasan, 

üzleti titokként kötelesek megőrizni és kezelni, azt csak – jogszabályi kötelezettség kivételével – a 

másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják harmadik személy tudomására vagy 

nyilvánosságra. 

 

A Médiaszolgáltató kizárólagosan jogosult a Csatorna egészének vagy annak bármely részének 

bármilyen platformon történő nézettségével kapcsolatos adat (így különösen, de nem kizárólagosan 

a „return-path data”; a Műsorterjesztő set-top-boxaiból származó, set-top-box szintű és egyéb 

termékeiből származó, felhasználó vagy eszköz szintű, bármilyen időperiódusra rögzített, a 

Csatorna használatára, nézésére vonatkozó adatok és az ezen adatokból származtatott, a Csatornára 

vonatkozó nézettségi mutatók, mint közönségarány, nézettség, elérés, eltöltött idő stb.) 

hasznosítására, közlésére, nyilvánosságra hozatalára, illetve ezen adatok hasznosítására harmadik 

személynek engedélyt adni. Műsorterjesztő köteles továbbá ezen adatokat a Médiaszolgáltatónak 

átadni.” 

 

42. Az ÁSZF IX. fejezetének pontjai átszámozásra kerülnek.  

 

43. Az ÁSZF IX/3. pontjának első bekezdése (az átszámozást követően IX/4. pont) az alábbiak 

szerint módosul: 

 
„Médiaszolgáltató jogosult az Egyedi Szerződésben illetőleg a Szerződésben meghatározott vagy 

abból keletkező és azzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben változatlan 

feltételekkel a cégcsoporton belüli harmadik személyre átruházni a Műsorterjesztő fél írásbeli 

tájékoztatása mellett, amely átruházáshoz a Műsorterjesztő az Egyedi Szerződés aláírásával, 

illetőleg jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul és lemond ezen nyilatkozat 

visszavonásának jogáról. 

 

Médiaszolgáltató jogosult a Műsorterjesztő előzetes írásbeli értesítése mellett az Egyedi 

Szerződésben illetőleg a Szerződésben meghatározott vagy abból keletkező és azzal kapcsolatos 

követeléseit részben vagy egészben cégcsoporton belül engedményezni.” 

 

44. Az ÁSZF IX. fejezete az alábbi 7. ponttal egészül ki: 

 

„A jelen ÁSZF a magyar jog szerint, magyar nyelven készült és az az irányadó. Minden idegen 

nyelvű változat fordításnak tekintendő.” 

 

45. Az ÁSZF IX. fejezete az az alábbi 9. ponttal egészül ki: 
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„Felek az Egyedi Szerződés, a Szerződés és jelen ÁSZF teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelésük 

jogalapjaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontját jelölik meg (az adatkezelés a szerződés 

teljesítéséhez szükséges).” 

 

46. Az ÁSZF IX/6. pontja (az átszámozást követően IX/10. pont) az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az alábbi mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik:  

 1. sz. Melléklet – A fizetendő Műsordíjról, annak díjképzési módszeréről  

2. sz. melléklet – Előfizetői jelentés minta 

3. sz. melléklet – Csatorna specifikáció 

4. sz. melléklet - Audit eljárás szabályai  

5. sz. melléklet – Ajánlati adatlap minta” 

 

47. Az ÁSZF 1. számú Melléklete a jelen Módosításhoz mellékeltek szerint módosul, míg az ÁSZF 

1/A. számú melléklete törlésre kerül. 

 

48. Az ÁSZF 2. számú Melléklete a jelen Módosításhoz mellékeltek szerint módosul. 

 
49. Az ÁSZF-hez az alábbi új mellékletek kerülnek csatolásra: 3. számú Melléklet (Csatorna 

specifikáció); 4. számú Melléklet (Audit eljárás szabályai); 5. számú Melléklet (Ajánlati 

adatlap minta). Ezen új mellékletek jelen Módosításhoz is csatolásra kerülnek. 

  

Az ÁSZF jelen Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. Jelen 

Módosítás 2019. július 1. napjával határozatlan időre lép hatályba és ezen naptól a Honlapon közzétett ÁSZF 

és mellékletei (1. sz. Melléklet – a fizetendő Műsordíjról, annak díjképzési módszeréről; 2. sz. melléklet – 

Előfizetői jelentés minta; 3. sz. melléklet – Csatorna specifikáció; 4. sz. melléklet – Audit eljárás szabályai; 

5. sz. melléklet – Ajánlati adatlap minta) kizárólag a jelen Módosítással együttesen, az abban foglaltak 

figyelembe vételével alkalmazandóak és azok minősülnek a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub 

elnevezésű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos általános szerződési 

feltételeinek.  

 

Médiaszolgáltató az ÁSZF-et a Módosítással egységes szerkezetbe foglalva is közzéteszi a Honlapon.  

 

Budapest, 2019. május 31. 

 

 

 


