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1. A Mősorterjesztı neve, címe
ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörően Mőködı Rt. (ViDaNet Zrt.)
székhely:
1036 Budapest, Dereglye u. 5/b.
cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-044210
adószám:
11919531-2-41
határozatlan idıre alakult részvénytársaság.

2. A mősorterjesztı csomagképzésének alapelvei, a különbözı
elıfizetıi csomagokba való bekerülés mősortípusra vonatkozó vagy
egyéb feltételei
2.1.

Programcsomagképzési elvek

2.1.1. Mősorterjesztı jogosult a saját belátása és üzleti megfontolásai alapján eldönteni, hogy
a televíziós mősort mely hálózatain, milyen platformon és mely programcsomagban terjeszti.
2.1.2. Mősorterjesztı fenntartja magának a jogot arra, hogy a mősorszolgáltató szerzıdéses
ajánlatát visszautasítsa, amennyiben az a mősorterjesztés feltételeként, avagy a szerzıdéses
ellenszolgáltatást befolyásoló feltételként szabja meg adott mősor vételkörzetének, behatolási
arányának meghatározását, vagy a mősor valamely programcsomagban való elhelyezésének
kötelezettségét. Mősorterjesztı nem vállal kötelezettséget meghatározott elıfizetıi számok
elérésére, vagy mősordíj-minimum fizetésére.
2.1.3. Mősorterjesztı a kábeltelevíziós szolgáltatás sajátosságainak megfelelıen – az egyes
mősorfolyamokat vagy programcsomagban vagy prémiumszolgáltatásként értékesíti. A
csomagképzés alapelvei – a meglévı mőszaki korlátok figyelembevételével - követik a hazai
jogi szabályozást és a kialakult szakmai szokásokat. Minden olyan csatorna terjesztésre kerül,
amely egyrészt terjesztési kötelezettséggel bír, másrészt, amelyre igazolható elıfizetıi igény,
kereslet mutatkozik a vélemények sokszínőségének biztosítása jegyében. A
programcsomagok kialakítása során elsıdlegesen a fogyasztók társadalmi és jövedelmi
helyzete, valamint az egyes csatornák., illetve tematikák közönségaránya kerül
figyelembevételre.
2.1.4. Egy adott mősor programcsomagba kerülésénél az alábbi feltételek, kritériumok
irányadóak:
- Mősor-tematika
- nézettségi statisztikai adatok
- közönségarány, illetve annak változása
- napi mősoridı
- mősorszámok ismétlésének aránya
- a mősorszolgáltató saját gyártású mősorszámai idıtartamának a teljes mősoridıre
vetített aránya
- szinkronizálás, feliratozás aránya
- a tényleges (native, nem felkonvertált) HD mősortartalom aránya a teljes mősoridıre
vetítetten
- mőszaki, minıségi paraméterek (pl. kódolt v. kódolatlan, továbbítási minıség stb.)
- közönségigényt vagy rétegigényt kielégítı
- terjesztési díj
- jogszabályi korlátok (engedélyek, összeférhetetlenségi korlátok)
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2.1.5. A mősorterjesztı minden egyes mősor terjesztésére mősoronként egyedi szerzıdést köt,
fenntartva a jogot arra, hogy a mősorszolgáltató által csomagként terjesztésre kínált, több
mősort kapcsolt szolgáltatásként vagy más módon összekapcsolva ajánlott mősorok közül
terjesztésre egy, vagy több mősort válasszon ki és más kapcsolt, vagy csomagolt mősorok
terjesztésére vonatkozó szerzıdéses ajánlatot visszautasítsa.
2.1.6. Mősorterjesztı az alapcsomagban szerepelteti a Magyar Köztársaság jogszabályai által
közszolgálatinak
minısített
mősorszolgáltatók
legalább
egy
és
legföljebb
mősorszolgáltatónként két-két mősorát, összesen legföljebb 3 közszolgálati televíziós
mősorszolgáltatást, továbbá – amennyiben ennek technikai feltételei adottak fejállomásonként
egy helyi közmősort.
2.1.7 Mősorterjesztı a digitális terjesztéső csomagokban tematikus csomagokat is képez. Az
analóg mősorterjesztés esetében Mősorterjesztı kizárólag tematikus csomagokat nem képez,
az egyes programcsomagok összetételénél törekszik több tematikus mősort, illetıleg
közszolgálati, vagy kereskedelmi mősort szerepeltetni.
2.2 A mősorterjesztés módja, területi hatálya
2.2.1. A Mősorterjesztı a mősort kizárólag a Mősorszolgáltató által megadott idıpontban,
egybefüggıen, megszakítás nélkül osztja el, a mősort nem szerkeszti át, nem változtatja meg,
nem módosítja és nem rögzíti egyik részét sem, kivéve, ha erre azért van szükség, hogy a
Mősorterjesztı eleget tegyen törvényben vagy rendeletben elıírt kötelezettségeinek.
2.2.2. A Mősorterjesztı a mősor terjesztésének jogát a Magyar Köztársaság területére
kiterjedı hatállyal szerzi meg. Ennek alapján Mősorterjesztı jogosult minden vételkörzetében,
fejállomásán az adott mősor terjesztésére. Új rendszer és/vagy fejállomás létesítése,
megvétele esetén a Mősorterjesztı jogosult arra, hogy a mősort a hatályos szerzıdés alapján
az új rendszeren is terjessze.
2.2.3 A mősorszolgáltató fenntartja a jogot, hogy az analóg mősorterjesztésre megszerzett
terjesztési jog alapján, külön szerzıdés nélkül, a mősort egyidejőleg és változatlanul digitális
formátumban is terjessze, amennyiben és amely vételkörzetben a digitális átvitel mőszaki
feltételei rendelkezésre állnak, ugyanakkor megfelelı mőszaki eszközökkel biztosítja a
digitális továbbítás során a mősor változatlanságát, intaktságát.
2.2.4. Ha a felek másként nem állapodnak meg a mősorterjesztési szerzıdés aláírásával
Mősorszolgáltató a mősor felhasználási engedélyét minden - egyidejő, változatlan átvitelt
biztosító - platformra megadja.
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3. A mősorszolgáltatóknak fizetett mősordíjjal kapcsolatos
szerzıdéses feltételek, a mősorterjesztı díjfizetési politikájának
alapelvei, díjazási idıszakai, a díjfizetés módja és ideje
3.1. Felek egyedi megállapodást kötnek a mősordíj tárgyában.
3.2. A mősorterjesztı a kódolatlanul terjesztett, szabadon fogható csatornákért mősordíjat
nem fizet.
3.3. A Mősorterjesztı a mősorelosztásért a mősorszolgáltató részére – fıszabályként – díjat
fizet („mősordíj”), melynek havi mértéke a mősor vételére jogosított elıfizetık átlagos
számához igazodóan, vagy átalánydíjként kerül meghatározásra.
3.4. Abban az esetben, ha felek díjfizetésben állapodnak meg, az alábbi általános szabályok
az irányadóak:
3.4.1 A Mősorterjesztı a szerzıdésben megadott jogok ellenértékeként a Mősorszolgáltató
által kibocsátott számla alapján a Megállapodás idıtartama alatt a felek ellenkezı
értelmő megállapodásának hiányában negyedévente felhasználási díjat köteles fizetni a
szerzıdésben meghatározottak szerint, amely a Mősorterjesztı által a Mősorszolgáltató
rendelkezésére bocsátott elıfizetıi jelentés alapján kerül megállapításra. Felek
megállapodnak abban, hogy elıfizetı alatt azokat az ügyfeleket értik, akik a
Mősorterjesztıvel kötött elıfizetıi szerzıdés alapján veszik azt a programcsomagot,
amelyben a Mősor található. Ha a felek másként nem állapodnak meg, az elıfizetıi
jelentéseket Mősorterjesztı naptári negyedévenként, a tárgynegyedévet követı elsı
hónap 30. napjáig küldi meg Mősorszolgáltatónak.
3.4.2 A számlázás és fizetés a felek ellenkezı értelmő megállapodásának hiányában
negyedévente történik. A Mősorszolgáltató köteles a tárgyhónapot vagy negyedévet
követı 1 hónapon belül kiállítani a számlát. A Mősorterjesztı köteles a számlát a
kézhezvételtıl számított a felek ellenkezı értelmő megállapodásának hiányában 90
napon belül kiegyenlíteni a tartalmilag és formailag helyes számla ellenértékét
amennyiben az a negyedév végét követı 1 hónapon belül megérkezik a
Mősorterjesztıhöz. A Mősorterjesztı nem vállal felelısséget a késedelmes fizetésért,
amennyiben a Mősorszolgáltató a számlát késve adta fel.
3.4.3 A kifizetés akkor tekintendı megtörténtnek, mikor átutalásra kerül a Mősorszolgáltató
megfelelı bankszámla számára, s Mősorterjesztı számláját megterhelik. A
Mősorszolgáltató országában felmerülı banki költségek, valamint a köztes bankok által
felszámított költségek a Mősorszolgáltatót terhelik. A Mősorterjesztı országában
felmerülı banki költségek, a Mősorterjesztıt terhelik.
3.4.4 Mősorterjesztı zárt számlázási rendszert mőködtet, amelynek intaktságát és
jogszerőségét szavatolja. Mősorterjesztı nem enged betekintést a Mősorszolgáltatónak a
könyvelés adataiba, vagy más, az elıfizetıi adatokat is tartalmazó nyilvántartásokba.
3.5. Amennyiben egy elıfizetı részére a mősorszolgáltatás több formátumban (analóg vagy
digitális) is terjesztésre kerül, a Mősorterjesztı az adott elıfizetı után csak egy
terjesztési mód tekintetében fizet díjat.
3.6. Devizabelföldivel a díjak meghatározása és elszámolása forintban történik.
Devizakülföldivel a díjak meghatározása és elszámolása- ha a felek másként nem
állapodnak meg - EURO-ban történik.
3.7. Amennyiben a mősor más elosztási platformon is elosztásra kerül, a terjesztés díja
kizárólag az elosztás mennyisége alapján kerülhet felajánlásra, egy elosztási platform
sem kerülhet kivételezett helyzetbe.
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4. A szolgáltató által a mősor átviteléért alkalmazott díj, mősordíj
kedvezmény, vagy egyéb díj programcsomagonként vagy
mősoronként
4.1. Mősorterjesztı fenntartja a jogot arra, hogy a mősor terjesztését átviteli díj fizetéséhez
kösse, ha a Mősorszolgáltató mősorát az elıfizetıi közvélemény kutatási adatok, a nézettségi
statisztikai adatok szerint megállapítható módon az elıfizetık nem igénylik. E jogot a
Mősorterjesztı a szerzıdéskötési kötelezettséggel érintett mősorok tekintetében is fenntartja.
Ebben az esetben a beinzertálás költségeit és az elosztáshoz kapcsolódó díjakat a
Mősorszolgáltatónak kell megfizetnie. Ennek pontos feltételeit felek külön megállapodásban
határozzák meg. Átviteli díj alkalmazása során az elıfizetıi közvéleménykutatás adataira
nézve Mősorterjesztı a saját maga által végzett, vagy saját maga által megrendelt statisztikai
adatokra, a nézettségi adatok tekintetében pedig erre szakosodott szervezetek piackutatási
adataira támaszkodik.
4.2. Új mősorok esetében – ha azok nézettségére, az elıfizetıi igényekre nézve adatok
nem állnak rendelkezésre – Mősorszolgáltató 3 hónapos tesztidıszakot alkalmazhat,
amelynek tartama alatt a mősor terjesztéséért díjat nem fizet illetıleg átviteli díjat nem
igényel.
4.3. Mősorterjesztı – ha az elosztásért díjat fizet - az egyes mősorszolgáltatóktól a
legnagyobb kedvezmény alkalmazását várja el. Mősorszolgáltató fenntartja a jogot arra nézve,
hogy a legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazását ellenırizze, ennek érdekében a
Mősorszolgáltatót adatközlésre hívhatja fel.

5.
A mősorterjesztési szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás,
a mősorterjesztési szolgáltatás igénybevételének módja és
feltételei, esetleges mőszaki, gazdasági vagy egyéb korlátai
5.1. A mősorszolgáltató ajánlattal keresi meg a Mősorterjesztıt annak érdekében, hogy
mősor felkerülhessen Mősorterjesztı rendszereire. Az ajánlat kötelezı elemei:











A Mősor tartalmi leírása, ezen belül a „brand” és vezetı mősorszámok
meghatározása, valamint a mősorszolgáltatás mősorstruktúrája (saját gyártású,
lokalizált, élı és archív mősorszámok aránya, illetve az ismétlési struktúra
megjelölése mellett);
A Mősorszolgáltató közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúrája
Annak igazolása, hogy a mősorszolgáltatás és a mősorszolgáltató a joghatósága
szerint illetékes szerv nyilvántartásában bejegyzésre került, illetve a
mősorszolgáltatás nyújtásához szükséges hatósági engedélyeket megszerezte
Mősorral kapcsolatos hosszútávú tervek, üzleti terv ismertetése
Mősor szolgáltatásának gazdasági biztosítékainak hiteltérdemlı bemutatása
A mősor iránt mutatkozó nézıi igények megfelelı alátámasztása a rendelkezésre
álló statisztikák, kutatások, mérések vagy affinitásvizsgálat segítségével
A mősor továbbításának jogi feltételei,
A mősordíj ajánlat, díjfizetési kondíciók
A tényleges (native, nem felkonvertált) HD mősortartalom aránya a teljes
mősoridıre vetítetten
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Mőszaki adatok, mőszaki berendezések, jelátviteli mód, útvonal, a jelátvitel
garantált mőszaki jellemzıi
Marketing együttmőködési tervek (értékesítési együttmőködés, stb)
Mősorszolgáltatói nyilatkozat a jelen szerzıdéses feltételekben foglaltak
elfogadásáról.

5.2. Mősorszolgáltató ajánlata alapján felek tárgyalásokat folytatnak a mősor
terjesztésérıl. Mősorterjesztésre vonatkozó szerzıdés csak a felek közös akaratával jöhet
létre. Ha a mősorterjesztési egyedi szerzıdés másként nem rendelkezik, úgy a jelen szerzıdési
feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.3.

Mősorterjesztı az általa elosztott mősorok minıségét illetıen kiköti az alábbiakat:

5.3.1. Csak olyan minıségő programjel beiktatása vállalható, melynek videótartalma,
MPEG-2 kódolás és változó bitsebességő kódolás esetén elementary stream szinten, egy
program idıtartama alatt, átlagban 3,5 Mbit/s. Állandó sebességő kódolás esetén ez az érték
minimum 4,5 Mbit/s.
5.3.2. Mősorterjesztı fenntartja magának a jogot, hogy a szerzıdés teljes idıtartama alatt
ellenırizze a jel minıségét. A jelminıség romlása súlyos szerzıdésszegésnek minısül.
5.3.3. A jelek KTV fejállomásra juttatásának módja a mősorszolgáltató és a Mősorterjesztı
megállapodásának a függvénye. Ebben a megállapodásban kell rögzíteni az átadási pontokat,
interfészeket is. Ha a felek másként nem állapodnak meg a mősorjel átvitel teljesítési helye,
amelyen a jelbiztonságért és jelminıségért a Mősorszolgáltató felelısséggel tartozik, a
Mősorterjesztı fejállomásán lévı vevıberendezés bemeneti interfésze, vagy ha a
vevıberendezést a mősorszolgáltató biztosítja, úgy a vevıberendezés jelkimeneti pontja.
5.4. A mősorterjesztési szerzıdés nyelve magyar, az értelmezése során a magyar nyelv
irányadó, a szerzıdésre a magyar jog és joghatóság alkalmazandó.

6. A mősorterjesztési szolgáltatás alapját képezı mőszaki
infrastruktúra leírása és a szolgáltatás minıségi célértékei
6.1. Az átvinni kívánt mősorjeleket a mősorszolgáltató digitalizálja, vagy az már eleve
ilyen formában van tárolva és redundacia csökkentı kódolás alkalmazásával megfelelı
sebességő digitális jelfolyammá, megfelelı formátumúvá (transport stream) alakítja. A
mősorterjesztı a digitális fejállomásán ezeket a jelfolyamokat a programstruktúra szempontjai
alapján újra multiplexálja (remultiplexer). A mősorterjesztı a mősorjeleket (elementary
stream szinten) a multiplexálás elıtt átkódolhatja a saját infrastruktúrájához jobban illeszkedı,
gazdaságosabb sávkihasználást eredményezı formátumúvá. Az így kialakított transport
stream-eket az átviteli közegnek legjobban megfelelı digitális moduláció felhasználásával
juttatja el az elıfizetıig. KTV hálózatban alkalmazott moduláció 256 QAM. A KTV hálózat
tipikusan vegyes optikai és koaxiális technológián alapul (HFC). A multiplexerek a
mősorterjesztı fejállomásán helyezkednek el.
6.2. A teljes rendszer (fejállomás, optikai szétosztó rendszer, HFC hálózat, elıfizetıi STB)
rendelkezésre állására vállalt célérték 90%.
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6.3. A szolgáltatás minıségi célértéke a QAM modulátor kimenete és az elıfizetıi STB
bemenete közötti átviteli útra értelmezett MER értékre vonatkozik. A MER értéke az idı
90%-ban jobb, mint 28dB 64QAM esetén, illetve jobb, mint 32 dB 256 QAM esetén.
6.4. A mősorterjesztı a mősorjel átviteli útnak azon szakaszán felel a jelbiztonságáért,
amely felügyelete alatt áll. A mősorjel átviteli útjának azon szakaszán, amely nem
mősorterjesztı felügyelete alatt áll, a Mősorszolgáltató köteles a jelbiztonságot fenntartani és
szavatolni. Mősorterjesztı nem köteles a mősorjelet a Mősorszolgáltató által meghatározott
helyen és technológiával átvenni, fenntartja a jogot arra, hogy a mősorjel vételi helyét és
átvételi technológiáját egyoldalúan meghatározza.
6.6.

A

mőszaki

célértékek

megsértése

súlyos

szerzıdésszegésnek

minısül.

6.7. Mősor terjesztésének mindenkori korlátját képezi a Mősorterjesztı hálózatain meglévı
jelátviteli kapacitás korlátossága.

7. A mősorterjesztési szolgáltatást igénybevevı mősorszolgáltató
azon paraméterei és adatai, amelyek a mősorterjesztési szerzıdés
megkötésének feltételét képezik
7.1.

A Mősorszolgáltató szavatolja, hogy:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

7.2.

a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak maradéktalanul eleget tett, tevékenységéhez a
vonatkozó hatályos Európai Uniós jogszabályok által elıírt engedélyekkel
rendelkezik és a jövıben is eleget tesz ezen jogszabályok elıírásainak,
kizárólagosan jogosult a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: Szjt.) 80.§ (1) bekezdése szerint a televízió-mősor egyidejő,
változatlan vezetékes átvitelének magyarországi engedélyezésére és hozzájárulása
magában foglalja a televízió mősor mősorszám elemei készítıinek/tulajdonosainak
az úgynevezett szerzıi joggal szomszédos jogait is, beleértve a digitális átvitellel,
digitális jelátalakítással történı felhasználás jogait is
rendelkezik mindazon sajtó- és médiajogi értelemben vett jogosítványokkal, amelyek
szükségesek a szerzıdés szerinti folyamatos zavartalan mősorszolgáltatáshoz,
olyan, az illetékes hatóságoknál, illetve szervezeteknél nyilvántartásba vett
szervezetnek minısül, amely a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen a
megállapodásban meghatározott módon és feltételek mellett jogosult rádió, illetve
televízió-mősorok átvitelét végezni,
a mősorhoz a vonatkozó magyar szabványokban, mőszaki-szakmai elıírásokban
meghatározott minıségő kimenı jelet biztosít, a teljesítési ponton,
a szerzıdés aláírásakor a Mősort a szerzıdésben foglalt vételi paraméterek alapján
továbbítja a Mősorterjesztı vételezési pontjára,
teljes felhatalmazással rendelkezik a szerzıdés megkötésére és annak maradéktalan
teljesítésére, a szerzıdés megkötése és teljesítése nem sérti harmadik személy
jogszabályban és/vagy szerzıdésben biztosított jogait.
A szerzıdésben közlendı mősorszolgáltatói alapadatok:




Név
Székhely / Cím
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Cégjegyzékszám
Adószám
Bankszámlaszám
Számlázási / Levelezési cím
Telefon
Fax
Mobil
E-mail cím
Kapcsolattartó
Mőszaki ügyelet

7.3. Mősorszolgáltató kötelezettségei a digitális tartalom védelmére
7.3.1

7.3.2

Mősorszolgáltató köteles biztosítani a digitális tartalom arra nem jogosult felhasználók
felhasználásai ellen való védelmét, megfelelı elektronikus, vagy szoftveres védelmi
eszközökkel. Mősorterjesztı vállalja, hogy amennyiben a védelmi intézkedések jellege
ezt szükségessé teszi, úgy a mősorjel átvitelével egyidejőleg és változatlan
formátumban továbbítja mindazon szoftveres elemeket, jeleket amelyek a
tartalomvédelemhez szükségesek, ezen védelmi intézkedésekrıl és azok mőszaki
jellemzıirıl Mősorszolgáltató köteles leírást rendelkezésre bocsátani.
Ha a digitális tartalom védelmére Mősorszolgáltató a 7.3.1. szerinti eszközökkel nem
rendelkezik, úgy a tartalomvédelem hardveres, vagy egyéb szoftveres módját
Mősorterjesztı csak a Mősorszolgáltató költségére és veszélyére biztosítja.

8. A mősorterjesztési szerzıdés módosításának, megszőnésének
esetei és feltételei
8.1. A mősorterjesztésre vonatkozó szerzıdés kizárólag a felek közös megegyezésével
módosítható.
8.2.

Mősorszétosztás, kódolás

8.2.1. A Mősorszolgáltató a szerzıdés hatálya alatt áttérhet más átviteli és/vagy jelkódolási
rendszerre a Mősorterjesztı errıl történı – a bevezetést legalább 90 nappal megelızı –
írásbeli értesítésével. Ebben az esetben a Szerzıdı Felek 15 napon belül tárgyalásokat
kezdeményeznek a potenciális pénzügyi hatásokról, melyeket ez a változás a Mősorterjesztı
fejállomásain okozhat.
8.2.2. Abban az esetben, ha a jeltovábbítás módja megváltozik és így a Mősorterjesztınek a
szükséges technikai berendezések megvásárlása és az üzembe helyezés miatt olyan
többletköltségei merülnek fel, amelyet a Mősorszolgáltató nem térít meg, a Mősorterjesztınek
joga van a szerzıdés felbontására.
8.2.3. A Mősorszolgáltatónak az alábbi opciói vannak az átviteli és/vagy kódolási rendszerek
közötti áttérés esetén:




viseli a fentiekkel kapcsolatos költségeket,
biztosítja a mősor vételéhez szükséges berendezéseket;
a felmerülı költségekkel megegyezı felhasználási díjfizetési engedményt ad.
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8.2.4. Amennyiben a Mősorszolgáltató a fenti lehetıségek – illetve variációik – egyikét sem
teljesíti, úgy a Mősorterjesztı a mőszaki változás idıpontjára, minden további
jogkövetkezmény nélkül felmondhatja a szerzıdést, valamint a Mősorszolgáltató
szerzıdésszegésére hivatkozva kártérítésre jogosult.
8.2.5. Ha a Mősorszolgáltatónak vészhelyzet vagy más vis maior esemény miatt a jelátvitelre
használt mőholdról át kell térnie más mőholdra és/vagy a jelkódolási rendszert meg kell
változtatnia, a Mősorszolgáltató errıl a körülményekhez képest legrövidebb idın belül értesíti
a Mősorterjesztıt. Mindezek mellett a fenti kötelezettségek, jogok továbbra is terheli, illetve
megilletik a feleket.
8.3.

Szerzıdésmódosításnak nem minısülı esetek

8.3.1. Nem minısül szerzıdésmódosításnak, ha a szerzıdés ideje alatt a Mősorterjesztı
módosítja a mősor elosztási felületét (fejállomás lista).
8.3.2. Nem minısül szerzıdés módosításnak a csatorna nevének megváltoztatása,
amennyiben az nem jelenti a csatorna tematikájának megváltoztatását is, azzal,
hogy ilyen esetekben Mősorterjesztı a változásból eredı költségei megtérítését
követelheti.
8.3.3. Ezen két utóbbi esetben felek 40 nappal a változás hatályba lépését megelızıen
kötelesek egymást értesíteni.
8.3.4. A szerzıdı felek a mősorterjesztési szerzıdést csak a szerzıdésben meghatározott
esetekben jogosultak megszüntetni illetve felmondani. Mivel a megállapodás a
felek között rendszerint határozott idıtartamra jön létre, az rendes felmondással
nem szüntethetı meg, csak közös megegyezéssel.
8.3.5. A szerzıdés megszőnik, ha a Mősorterjesztınek a kábeltelevíziós hálózataira
vonatkozóan megszőnik az üzemeltetési joga, illetıleg a kábeltelevíziós
tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsága megszőnik.
8.4. A mősorterjesztési szolgáltatás szünetelésének esetei
8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

A Mősorterjesztı mőszaki ügyeletet biztosít a mősor vétele idején felmerülı mőszakitechnikai hibák észlelésére és vállalja az általa üzemeltetett Mősorterjesztı
rendszerben bekövetkezett – bejelentett és/vagy észlelt – hibák lehetıség szerinti
mielıbbi kijavítását, a jelen Szerzıdési Feltételeknek megfelelıen.
Mősorszolgáltató 24 órás mőszaki ügyeletet biztosít a mősor sugárzása idején
felmerülı mőszaki-technikai hibák észlelésére. Mősorszolgáltató vállalja, hogy
megtesz minden szükséges lépést a Mősor Mősorszolgáltató és Mősorterjesztı által
észlelt hibáinak mihamarabbi kijavítására.
A Mősorszolgáltató felel minden, a saját érdekkörében keletkezett, adáskimaradásért
vagy mősorszünetelésért és köteles a Mősorterjesztınek az ilyen adáskimaradással
kapcsolatosan felmerült mindennemő kárát és költségét megtéríteni, kivéve a vis
major miatt felmerülı adáskiesés, mősorszünetelés eseteit.
A Felek egyike sem felelıs a másik Féllel szemben olyan, vis maiornak minısülı
adáshiba, illetve mősor, vagy mősorelosztás szüneteltetés miatt, amelyek különösen,
de nem kizárólagosan olyan külsı, természeti vagy emberi hatások következményei,
amelyek a technikai fejlettség adott szintjén nem háríthatók el.
Amennyiben a vis maior folyamatosan 30 napig vagy azt meghaladóan bármelyik felet
megakadályozza a szerzıdéses kötelezettségének teljesítésében, úgy a másik fél
jogosult a teljesítésében ellehetetlenült fél értesítésével felfüggeszteni a jelen
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megállapodást. Amint a vis maior helyzet megszőnésével az eredeti állapot legalább
30 napon belül ismételten fennáll, a szerzıdés ismételten érvényben levınek
tekintendı.

9. A szerzıdésszegés és jogkövetkezményei
9.1. A szerzıdés megszüntethetı a másik fél súlyos szerzıdésszegésére alapított rendkívüli
felmondással. Amennyiben a szerzıdésszegı fél az okozott sérelmet írásbeli felszólítás
ellenére sem orvosolja 30 napon belül, a sérelmet szenvedett fél jogosult a szerzıdést a
szerzıdésszegı okra történı hivatkozással, azonnali hatállyal felmondani.
9.2. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül valamely szerzıdéses kötelezettségnek súlyos,
tartós és/ vagy ismétlıdı megszegése, többek között a következık:
9.2.1. Mősorszolgáltató részérıl:
-

-

-

-

-

a mősor tematikájának, tartalmának jelentıs megváltozása a Szerzıdés vonatkozó
pontjaival ellentétben, e körben különösen a szerzıdéskötéskor meghatározott brand
megváltozása, vagy a vezetı mősorszám elmaradása;
a mősor információk idıben történı elküldésének ismétlıdı elmulasztása,
értesítési kötelezettség ismétlıdı elmulasztása
a szolgáltatás minıségére vonatkozó kötelezettségek ismétlıdı megszegése,
a mősor Mősorszolgáltató által biztosított a mősor összesen havonta 48 órát
meghaladó idıtartamban történı jelkimaradása, - ideértve, azokat az eseteket is, ha a
jelkimaradás a kódolási, dekódolási eljárásban a mősorszolgáltató érdekkörében
beállott hibákból keletkezik - amennyiben annak oka nem vis maior esemény
a mősor Mősorszolgáltató által biztosított mősor 30 napon túli szüneteltetése.
Ideértendı a vis maior esemény is, amennyiben azt 30 napon belül nem sikerült
elhárítani.
a Mősorszolgáltató a szerzıdésben foglalt jogszavatossági kötelezettségének
megszegése,
minden olyan szerzıdésszegés, amelyet a megállapodás, vagy valamely jogszabály
súlyos szerzıdésszegésnek minısít,
a Mősorszolgáltató a megállapodásban rögzített hibaelhárítási kötelezettségeit
ismétlıdıen nem teljesíti,
a Mősorszolgáltató a megállapodásban hivatkozott terjesztési módtól eltérı módra tér
át és a szerzıdı felek a vonatkozó tárgyalások megkezdésétıl számított 30 napon
belül nem tudnak megállapodni a kapcsolatos költségek megosztásában,
a titoktartási kötelezettség megsértése,
amennyiben a Mősorszolgáltató nem igazolta hiteles dokumentumokkal, hogy
érvényes mősorszolgáltatói engedéllyel rendelkezik a Magyar Köztársaság területére,

Ezen esetekben a Mősorterjesztı jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, és
egyidejőleg a Mősorszolgáltatótól kártalanítást követelni.
9.2.2. Mősorterjesztı részérıl:
-

a Mősorterjesztı bármilyen fizetési kötelezettségének teljesítésével 60 napot
meghaladó késedelembe esik,
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-

-

-

a mősor terjesztésének, továbbközvetítésének elmulasztása a Mősorterjesztı részérıl,
a mősor megszakítása, csonkítása, amennyiben az nem vis major miatt következett be,
a havi adatszolgáltatási kötelezettség késedelme, amennyiben azt a Mősorterjesztı a
Mősorszolgáltató kétszeri írásbeli felszólítása ellenére továbbra sem teljesítette a
felszólítástól számított 15 napon belül,
az elıfizetıi jelentésekkel kapcsolatos felülvizsgálat megakadályozása, az adatok és
nyilvántartások rendelkezésre bocsátásának megtagadása, hiányos átadása, illetıleg a
valóságtól eltérı tartalmú adatok közlése,
a Mősorterjesztı a szerzıdésben foglalt szavatossági kötelezettségét megszegi,
minden olyan szerzıdésszegés, amelyet a megállapodás vagy jogszabály súlyos
szerzıdésszegésnek minısít,
a titoktartási kötelezettség megsértése.

9.3.

A 9.2. pontban foglalt okokon kívül bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a
megállapodást, ha a másik féllel szemben bíróság jogerıs végzéssel csıdeljárást vagy
felszámolási eljárást rendel el.

10.

Definíciók

A jelen ÁSZF alkalmazásában
Behatolási arány: A mősorterjesztıvel kábeltelevíziós mősorterjesztési szolgáltatásra
szerzıdött összes elıfizetık és az adott mősort magában foglaló programcsomagra elıfizetık
egymáshoz viszonyított aránya.
Tematikus mősor (mősor tematika): Az a mősor, amelyben az azonos mőfajú
mősorszámok – a reklámok, mősorajánlók idıtartamát ide nem értve – a napi mősoridı
többségét teszik ki. E körben mősorszámok mőfajának tekintendı különösen: sport, zene, hírinformáció, vallás, mővészet, tudomány-ismeretterjesztés, mese-gyerekmősor, gasztronómia,
utazás, divat, erotika stb.
Brand: egyedi mősorszámok, mősorötletek, szerkesztési elvek és elgondolások, továbbá
képek, írott és szóbeli szövegek, szimbólumok, logok, elnevezések és szlogenek összessége,
amelyek együtt reprezentálják, megjelenítik és más mősorszolgáltatóktól elkülöníthetıvé és
azonosíthatóvá teszik az adott mősorszolgáltató mősorpolitikáját, mősorkínálatát vagy
mősorfolyamának speciális jellemzıit.
Vezetı mősorszám: Jelentıs nézettségő, vagy közérdeklıdésre számot tartó, idıszakonként
ismétlıdı mősorszám (filmsorozat, sportesemény-sorozat)
Átviteli út: A mősorszolgáltató mősorjeleinek a mősorszolgáltató stúdiója és az elıfizetıi
vevıberendezés bemeneti pontja közötti hírközlési infrastruktúra, hírközlési berendezések,
mőszaki és szoftveres alkalmazások összessége, amelynek segítségével a mősorszolgáltató
által kibocsátott mősorjelek az elıfizetıi vevıkészülékhez eljutnak.
Az itt meg nem határozott definíciókra a 2007. évi LXXIV. Törvény és az 1996. évi I. tv.
értelmezı rendelkezéseit kell alkalmazni.
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