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HATOSAGI SZERZODES
uEonszot-cAlrnrAsr JocosulrsAc cyAKoRLAsAne

amely l6trejdtt egyr6szr6l a Nemzeti M6dia- 6s Hirkcizl6si Hat6s6g M6diatan6csa (1088
Budapest, Reviczky u. 5., a tovdbbiakban: M6diatan6cs) m6sr6szr6l a Magyar RTL
Televizi6 ZSrtkcirfien Mffk6d6 R6szv6nytdrsasig (sz6khely: 1222 Budapest, Nagyt6t6nyi
0t 29., c6gjegyz6ksz6ma: 01-10-043422, adoszAma: 12254392-2-44, banksz6mlaszAma'.
ING Bank 13701017-04345107-00000000, a tovdbbiakban: M6diaszolgdltato) (egyuttesen a
tovdbbiakban: Felek) kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az al{bbi felt6telekkel:

I .  PREAMBULUM

Tekintettel arra, hogy

- a Mediatandcs jogel6dje, az OrszAgos R6di6 6s Televfzi6 TestUlet (tovdbbiakban:
ORTT) a MUvelod6si K6zl6ny 1996. 6vi 38/ll. szdmdban megjelent PAly{zati
Felhiv6ssal (tov6bbiakban: a PAlydzali FelhivSs) pAlyAzalol hirdetett a fOldfelszlni
m0sorsz6rds 0tjdn megval6sul6 orszdgos v6telkdrzet0 audiovizudlis
m6diaszolgdltatdsi lehet6s6g hasznositdsdra, amely ptiyAzali elj5rds eredm6nyek6nt
az ORTT a M6diaszolgdltat6t nyertesnek nyilv6nitotta, 6s d6nt6se alapj6n 1997.
j0lius 9. napjdn mUsorszolgdltat6si szez6d6st (tovdbbiakban: Mfisorszolgdltatdsi
szerz6d6s) kdtott a M6diaszolgdltat6val orszSgos kereskedelmi audiovizu6lis
m6diaszolg6ltatSsi jogosults5g tekintet6ben;

- a m6diaszolg6ltat6sokr6l 6s a t6megkommunikdci6r6l sz6lo 2010. 6vi CLXXXV.
torv6ny (a tovdbbiakban: Mttv.) 207. $-a szerint az Rttv. alapjSn anal6g, fdldfelszini
terjeszt6stl mtisorszolgdltat6si jogosultsdgra vonatkoz6 szerz6d6st kotdtt
m6diaszolg6ltato k6teles 2011. december 31-ig kezdem6nyezni a M6diatan6csnSl
szerz6d6se h atosdg i sze z6d6sse tdrten 6 5ta lakitSsdt ;

- 2011. november 23. napjdn 6rkezett beadv6nydban a M6diaszolgSltato k6rte
fdldfelszini rendszerfi m(sorsz6r6s 0tj6n megval6su16 orsz6gos anal6g audiovizuSlis
m6diaszolgdltatiisi jogosultsdga tekintet6ben fenn6llo Mfisorszolg6ltatdsi
sze z6d6s6 nek hat6s6 gi szerzod6ss6 td rt6 n 6 6ta I a kitdsdt ;

- a M6diaszolgdltato k6relm6ben k6rte a mUsorszolgdltat6si dij6nak az Mttv. 207. S (4)
bekezd6se alapj6n tOrt6n6 felUlvizsg6lat6t

a M6diatan6cs a 180612011 (Xll. 7.) sz1mu hat{rozat1val a Felek egybehangzo akarata
alapjdn a M6diatandcs jogel6dje, az ORTT 6s a M6diaszolg6ltat6 koz6tt 1997. jtilius 9.
napjdn l6trej6tt, tdbbszor m6dosftott Mrisorszolgdltat5si szerz6d6s hatos6gi szerzod6ss6
dtalakitSsa mellett dontott az alSbbiak szerint.

il. A SZERZ60ES rAnCvA

2.1. A M6diatandcs a M6diaszolgSltat6t a jelen Hatos6gi Szerz6d6s Preambulumdban
megjelolt 86 sz6za16kos lakoss6gi ell6totts6gri, orsz6gos v6telkozetfi foldfelszlni
m0sorsz6rds 0tjdn megval6su16 anal6g audiovizudlis jogosultsdg tekintet6ben
m6diaszolgSltatSs v6gz6s6re jogosftja fel a jelen Hatosdgi Szerz6d6sben foglaltak szerint (a
tovdbbiakban: M6diaszolg5ltatdsi Jogosultsdg).



2.2. A M6diaszolgAltatdsi Jogosults6g a Mfisorszolgdltatdsi szez6d6s alapj6n 1997. j0lius 9.
napjdn kezd6dott, 6s tekintettel arra, hogy azl az ORTT az 149020}5.ry11.20.) sz.
hat1rozatfval meg0jitotta, az a jelen Hat6siigi Szez6d6s felt6teleitol fUggoen 2012, julius 9.
napjdn 24.00 6r6ig tart.

2.3. A Felek rdgzltik, hogy a M6diaszolgSltatdsi Jogosultsdg gyakorldsdhoz egy6bk6nt
szUks6ges tovdbbi enged6lyeket a jelen Hat6s6gi Szerz6d6s nem foglalja mag6ban, azokal
nem helyettesiti vagy potolja.

III. A MEDIASZOLGALTATASI JOGOSULTSAG TARTALMA

3.1. M6diaszolgdltat6 v6llalja, hogy a M6diaszolg6ltat6si Jogosultsdgot jelen Hat6sdgi
Szerz6d6s id6tartama alatt a vonatkoz6 jogszabdlyi el6lrdsoknak, kUldnosen az Mttv. 6s a
sajt6szabadsdg161 6s a m6diatartalmak alapvet5 szabdlyair6l sz6l6 2010.6vi ClV. t6rv6ny (a
tovdbbiakban: Smtv.) rendelkez6seinek 6s a jelen Hatosdgi Szerz6d6s felt6teleinek
megfelel6en gyakorolja.

3.2. A M6diaszolg6ltat6 kotelezetts6get vSllal, hogy a M6diaszolg6ltat6si Jogosultsdg jelen
Hat6sdgi Szez6d6s id6tartama alatt, a saj6t megkUldnbdztetS, 6lland6 megnevez6s6t
haszndlva, a Vlll. Fejezet szerinti m[isorid6ben, az abban meghat6rozott mfisorstruktfra
szerinti audiovizuSlis m6diaszolgdltatdst v6gez. A M6diaszolg6ltato jelen Szez6d6s
id6tartama alatt kdteles a Vlll. Fejezetben rogzltetteket betartani. A M6diaszolgdltat6 a Vlll.
Fejezet6ben foglaltakt6l csak a M6diatanAcs hozdjSruldsdval t6rhet el.

3.3. A Felek megdllapodnak abban, hogy az analog fdldfelszini mfisorsz6rdsrol digitSlis
foldfelszini mfisorsz6r6sra t6rt6n6 6t6llSssal kapcsolatos kdtelezetts6geiknek kdlcsdnosen
egyUttmfikodve tesznek eleget. A M6diaszolg6ltato kotelezetts6get vdllal arra, hogy a
m fi sorterjeszt6s dig italizAcioj1nak folyamat6ban egyuttm fi kddik.

3.4. A M6diaszolg6ltat6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a M6diaszolg6ltatdsi Jogosultsdgot
jelen Hatos6gi Szez6d6s teljes id6tartama alatt szem6lyesen gyakorolja, 6s azt semmilyen
m6don, sem kdzvetlenUl, sem kdzvetetten 6t nem ruhdzza, nem engedm6nyezi, nem terheli
meg, vagy egy6bk6nt el nem idegenlti, biztosit6kk6nt nem kdti le, a JogosultsSgot r6szben,
vagy eg6szben nem engedi 6t.

3.5. A M6diaszolgSltat6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a M6diaszolgdltatdsi Jogosultsdg
gyakorl6s6t jelen Hat6sdgi Szerz6d6s szerinti c6g-, illetve szervezeti form6ban v6gzi.

3.6. A M6diaszolgSltat6 koteles jelen Hat6s6gi Szez6d6s szerinti m6diaszolgdltat6sdt a
M6diaszolgdltatSsi Jogosultsdg teljes id6tartama alatt, jelen Hat6sdgi Szerz6d6s szerinti 86
szAzal6kos lakossSgi ellStottsdgri, orszdgos v6telkorzetfi anal6g, fdldfelszlni mfisorsz6r6s
rltjdn megval6sulo v6telk6rzet teljes eg6sz6re eljuttatni.

3.7. A M6diaszolgriltat6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy m6diaszolgdltat6s6t jelen Hat6s6gi
Szez6d6s id6tartama alatt megszakitds nelkUl v6gzi.

3.8. A M6diaszolg5ltat6 a M6diaszolgdltat6s tartalm6t az Mttv., az Smtv es a Hat6sdgi
Szerzod6s keretei kdzdtt 6s felt6telei szerint 6n6ll6an hatArozza meg azzal, hogy az6rt az
Mttv., az Smtv. 6s a jelen Hat6sdgi Szez6d6s szerint felel6ss6ggel tartozik.

3.9. A M6diaszolg6ltato jelen Hat6s6gi Szerz6d6s id6tartama alatt kdteles az audiovizudlis
m6diaszolg6ltatds mfiszaki felt6telrendszer6re 6s kdvetelm6nyeire vonatkoz6 mindenkor
hatSlyos jogszabSlyoknak 6s a magyar szabv6nyoknak megfelelni.



3.10. A M6diaszolgSltato kdteles a M6diatandcsnak jelen Hat6sAgi Szerzod6s id6tartamdnak
lejdrtdt kovet6en 2012. szeptember 1S-ig a 2A11. es 2012. 6vi mrlik6d6s6re vonatkoz6, a
M6diatan6cs 6ltal meghatdrozott, 6s a M6diaszolgSltatoval el6zetesen egyeztetett tartalmI
beszdmol6jdt megktildeni. A M6diatandcs legk6s6bb 2012. jrilius f-ig a beszdmol6
szempontrendszer6t a M6diaszolg6ltat6 r6sz6re megkUldi.

IV. SZERVEZETI ES TULAJDONI KORLATOZASOK

4.1. A Mediaszolg6ltat6 kizdr6lag z{rtkdrf r6szv6nytdrsasdgi formdban mfikddhet,
r6szv6nyei kizAr6lag n6vre sz6l6ak lehetnek.

4.2. A M6diaszolg6ltat6 kiz6tr6lag a M6diatandcs el6zetes ir6sbeli j6vdhagyds6val
egyesUlhet mds gazdas6gi tdrsasdggal, vagy vdlhat sz6t kett6 vagy tobb gazdasdgi
tdrsas6gg6.

4.3. A M6diaszolg6ltat6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy jelen Hat6s6gi Szez6d6s
id6ta rtam a alatt az Mttv. tu lajdon i korl6toz6sa it beta rtj a.

V. TEVEKENYSEGI KoRLATOZASOK

5.1. A M6diaszolgSltat6 m6diaszolgSltat6sd6rt az Mttv. 207. S (6) bekezd6s6ben foglaltakkal
dsszhangban programdijat (mfisord'rjat) jelen Hat6sdgi Szerz6des id6tartama alatt, vagyis
2Ol2.jri l ius 9-ig nem k6rhet.

VI. A REKLAMBEVETELEK FELHASZNAIASA

6.1 A M6diaszolgdltato 2011-es Uzleti 6vben, valamint a jelen Hat6sdgi Szez6d6s
hatSlydnak v6g6ig a 2012-es uzleti 6vben arSnyosan a mindenkori hatdlyos sz6mviteli
tdrv6ny alapjdn rekl6mbev6telk6nt elsz6molt (brutt6) bev6teleinek legal6bb
6 szAzal6k1t uj, eredetileg magyar nyelven k6szUlt filmalkot6s l6trehoz6s6ra kdteles
fordltani. Paigy l6trehozott eredetileg magyar nyelven k6szUlt filmalkotdsok:

6 . 1 . 1

6 . 1 . 2

legaldbb 50 szdzal6ka j6t6kfilm, dokumentumfilm, n6pszerii
tudomdnyos film vagy animdci6s film, tovdbb6

legal6bb 30 szlzallka nem saj6t gy6rt6sf alkotds.

6.2 A M6diaszolg6ltato a 6.1 pontban foglalt kdtelezetts6g6t filmgydrt6st tdmogat6
kdzalapitv6ny vagy Allami alap r6sz6re - a bemutat6sijogon kivUli egy6b megkot6s nelkUl -
befizetett p6nzdsszeggel is teljesitheti. A 6.1 pontban foglalt kdtelezetts6g teljes[t6se
szempontjdb6l a jelen 6.2 pont szerint befizetett Osszeget k6tszeres szoz6val kell
figyelembe venni.



VII. TAJEKOZTATAS

7.1. A M6diaszolgSltato kdtelezetts6get vSllal arra, hogy a M6diaszolgdltatdsi
Jogosultsdg gyakorlSsd16l, a M6diaszolgdltatds16l, a kotelezetts6gei teljesit6s6vel
kapcsolatos hat6s6gi ellen6z6shez szUks6ges 6s annak celjdval kapcsolatos egy6b
adatokrol a M6diatan6csnak az Mttv. 6s a jelen Hat6s5gi Szerz6dSs rendelkez6sei szerint
t6jekoztatdst nyfjt.

7.2. A M6diaszolgdltat6 a tdjekoztat6si illetve bejelent6si kotelezetts6g6t sajdt
k6lts6g6re kdteles teljeslteni.

7.3. Amennyiben a M6diaszolgdltat6 tulajdonosi szerkezet6ben vagy a Hat6s6gi
Szerz6d6s6ben szerepl6 adataiban vdltozds kdvetkezik be, koteles azt a vSltozds
megt6rt6nt6nek ddtumdt6l sz6mitott 6t napon beltrl a M6diatandcsnak bejelenteni, 6s a
tulajdonosi szerkezet6ben bekdvetkezett vdltozds eset6n egyben nyilatkozni, hogy a
v6ltoz5s kdvetkezt6ben a M6diaszolg6ltat6 az Mttv-ben meghat6rozott korl6toz6
rendelkez6seket nem s6rti. A M6diaszolgSltat6 - legk6s6bb a vSltozds bekdvetkez6s6t
kdvet6 30 napon belUl - kdteles az adataiban bedllt vdltozdsra vonatkoz6 valamennyi
dokumentumot a M6diatan6csnak megkUldeni. A bejelent6sre szabott hatdrid6t a
M6diaszolgdltat6 legf6bb szerve 6ltal a vSltozdsr6l hozott ddnt6st6l vagy a M6diaszolg6ltat6
tudom6sdra jutds6t6l kell sz6mitani. A bejelent6si hatdrid6 szdmit6sakor a legkordbbi
id6pontot kell figyelembe venni.

7.4. A M6diaszolgdltat6 koteles a M6diatandcsnak bejelenteni a bankszdmlaszdma,
illetve ad6sz6ma megv6ltoz6sdt a vdltoz6st kdvetS 30 napon belUl.

VI I I. A M E D I ASZO LG ALTAT AS ALAPVETO J E LLEG ZET ES S EG EI :

8.1. A m6diaszolg6ltat6s mfisorideje: minimum napi 18 ora

8.2. A m6diaszolg6ltat6s Slland6 megnevez6se: RTL KLUB

8.3. A m6diaszolgSltat6s sajitos arculata: 6ltaldnos sz6rakoztat6 kereskedelmi



8.4. A m6diaszo196ltat6s k6zponti elemei:

i Mfisors6v
: Reggeli mtisors6v
i (06.30 - 09.30)

i
I Napkozbeni mtisorsdv
i (oe.3o - 18.00)

i
i
l Esti/6jszakai mfisorsdv
i  (18.00 -  06.30)

Kci"zpgntl elem _* .
Maqazinmtisor

Tervezett id6pontja: h6tkoznap, illetve h6tv6ge
M1sorszdm hossza kb.: 20 perc

Gyerek- 6s ifjrisSgi mfisorok
T e ruezett id 6 p o ntj a : h6tkdzna p, i I letve h6tv6g e
M1sorszdm hossza kb.: 20 perc

Fi lm
Te rv ezett i d 6 p o ntj a : h6tkdznap, i lletve h6tveg e
M1sorszdm hossza kb.: 80 perc

Filmsorozat
Te rv ezett i d 6 p o ntj a : h6tkoznap, i I letve h6tv6ge
M1sorszitm hossza kb.: 20 perc

: Maqazinmiisor
: Teruezett id6pontja: h6tkoznap, illetve h6tv6ge
t Mfisorszdm hossza kb.: 20 perc
: Hirmfisor
t Tervezett id6pontja: minden nap
i M1sorszdm hossza kb.: 20 perc
r Film
; Tervezett idSpontja: h6tkdznap, illetve h6tv6ge
t Mfisorszdm hossza kb.: 80 perc
; Filmsorozat
i Tervezett id6pontja: h6tk6znap, illetve h6tv6ge
: Mfisorszdm hossza kb.: 20 perc
I Sz6rakoztat6 mtjsor
: Teruezett idSpontja: h6tkdznap, illetve h6tv6ge
: Mfisorszdm hossza kb.: 40 perc
i lsmeretterjeszt6 mfisor

Teruezett id6pontja: h6tkoznap, illetve h6tvege
Mfisorszdm hossza.("p.. _ 1l-_5- pgrc

min imaii; 
- 
iianiiiio66rdffi- ;* 6ij;;

heti 126 ora30o/o-a
2268 perc

20 peiC



i 8.6. Az egyes mfisorszdm-tipusok
6r6kn6lktili(23-:00_:0-5,-0-0-619kci-3-ci-tt

i Az Mttv. 83. $-ban foglalt
: kozszolg6lati c6lokat

heti 126 ora 20 o/o-a

1512 perc

, ?"=o)9A:l:(,yys9g?yp:f " i
l Napi rendszeres hlrad6sra I
r szdnt minimdlis m[lsorid6 1

20 perc

8.8. A M6diaszolgdltat6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy h6tv6gen 6s Unnepnapokon reggel
07.00 6s 10.00 6ra kozott nem vetft olyan mfisorszdmot, amelynek min6sft6se tizenk6t 6ven
aluliaknak nem aj6nlott.

8.9. A M6diaszolgSltat6 kdtelezetts6get vSllal arra, hogy minden nap 18.00 6ra 6s 21.30 6ra
kozdtt legaldbb 20 perc hosszrisSgri 6n5ll6 hlrm0sorszdmot szolgSltat egybefUgg6en. A m6s
m6diaszolgdltat6t6l 6tvett hlranyag a hirm(sorsz6m id6tartamdnak hlsz szAzal6kdndl 6ves
6tlagban nem lehet hosszabb terjedelmfi. A M6diaszolg6ltat6ra a hlrmfisorszdmok
szolgdltat6sAra az Mttv-ben foglalt, a JBE m6diaszolgSltat6kra el6irt kdtelezetts6gek is
vonatkoznak.

IX. KI EG ES ZiT O SZOLCAITNTASO T

9.1. A M6diaszolgdltat6 jelen Hat6sdgi Szerz6des idotartama alatt hagyomdnyos teletext
kieg6szit6 m6diaszo196ltat6s v6gz6s6re kdteles.

X. MEDIASZOLGALTATASI DIJ

10.1. A M6diaszolg6ltat6 koteles a M6diatandcsnak a M6diaszolgSltat6si Jogosults5g6rt
annak teljes id6tartam6ra minden tovdbbi felt6tel 6s felsz6litds n6lkUl m6diaszolg6ltat6si dijat
fizetni.

10.2. A m6diaszolg6ltatdsi dij dsszege 2Q11. jr i l ius 10..napj6t6l 2012. j0lius 9. napj6ig
400 000 000,- Ft + AfR (azaz n6gysz1zmilli6 forint plusz AFA) (a ,, M6diaszolgSltat6si Drj"),
amelyet a M6diaszolg6ltat6 kdteles 2011. december 15. napjdig a M6diatan6csnak
megfizetni.

10.3. A M6diaszolgdltat6 a M6diaszolgdltat6si Dijat a M6diatan6cs Magyar Allamkincstdrndl
vezetett 10032000-00295141-00000024 szdmri szAmldj1ra koteles megfizetni. A teljesft6s
napja az a nap, amikor az Osszeget a M6diatan6cs bankszimli4inj6vdirtdk.

10.4. A M6diaszolg6ltatdsi Dfj k6sedelmes megfizet6se eset6n a M6diaszolgdltat6 k6sedelmi
kamatot kdteles a M6diatandcsnak fizetni. A k6sedelmi kamat m6rteke a jegybanki
alapkamat k6tszerese.
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10.5. Amennyiben a M6diaszolgdltat6nak a M6diatandccsal szemben egy id6ben t6bb
jogclmen 5ll fenn fizet6si kotelezetts6ge, Ugy a M6diatan6cs a M6diaszolg6ltato 6ltal fizetett
dsszegeket, a teljesit6s megjeldlt jogcim6nek figyelmen kivul hagydsdval jogosult mds
jogcimen 6s/vagy sorrendben elszdmolni.

XI. SZERZ6DEST B|ZTOSITO MELLEKKoTTIEZCTTSEG

11.1. A M6diaszolgSltat6 a Hat6sdgi Szerz6d6s nem teljeslt6se vagy nem szetz6d6sszerU
teljesft6se eset6n be6llo fizet6si kotelezetts6ge biztoslt6s6ra kdteles a M6diatandcsnak
bankgarancidt ny0jtani. Ennek megfelel6en a M6diaszolgdltat6 a M0sorszolgSltatdsi
szez6d6sben el6frt kotelezetts5gei alapj6n 1 925 682 436,-Ft (azaz egymilliSrd-
kilencsz5zhuszonotmillio-hatszAznyolcvank6tezer n6gyszAzharminchat forint) dsszegfi
bankgarancia-nyilatkozatot juttatott el a M6diatan6cs r6sz6re.

11.2. A Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a M6diaszolgdltat6 a Hat6sdgi
Szerz6d6st nem vagy nem szez6d6sszeriien teljesiti, 0gy a M6diatandcs a M6diaszolg6ltat6
minden tov6bbi megk6rdez6se n6lkUl e biztosit6ki 6sszegb6l kdvetel6s6t k6zvetlenUl
kiel69ltheti.

11.3. A Felek megSllapodnak abban, hogy a M6diaszolgdltat6 k6teles biztositani, hogy a
bankgarancia jelen Hat6s6gi Szerz6d6s teljes id6tartama alatt megszakit6s n6lkUl a
M6diatandcs rendelkez6s6re 6lljon.

11.4. A M6diatandcs a bankgarancia alapjdn, az azt ki6llit6 p6nzint6zett6l akkor kovetelhet
teljesit6st, ha a M6diaszolg6ltato a Hat6s6gi Szerz6d6st nem vagy nem szez6d6sszer0en
teljeslti, 6s ezel a M6diatan5cs fel6 tartozdsa keletkezik.

1 1.5. Amennyiben a Szezod6s lejdrtakor M6diaszolgdltat6nak a M6diatandccsal szemben
fizet6si kdtelezetts6ge nem dll fenn, fgy a M6diatan6cs a bankgaranci6ra vonatkoz6
okm6nyokat a M6d iaszolgdltat6 r6sz6re 201 2. jti I ius 1 O-ig felszabad itja.

XII. A HATOSAGI SZERZ6DES TEUTS|TESETEX ELLENoRZESE, A
SzERZoDESSZEEES JOGKoVETKEZMENYEI

12.1. A M6diatan6cs a Hat6sdgi Szerz6d6sben foglaltak teljesit6s6t, valamint az Mttv-ben
foglalt el6fr6sok betartds6t hatosdgi ellen6rz6s keret6ben az Mttv-nek, illetve az egy6b
vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6seknek megfelel6en ellen6rzi.

12,2. A M6diaszolgdltato kotelezetts6get v6llal az Mttv. 175. $-a alapjdn fenn6llo
adatszolg6ltatdsi kdtelezetts6ge teljesit6s6hez szUks6ges dokumentumok elk6szit6s6re,
meg6z6s6re, szolgSltatds6ra 6s 6nellen6rz6sre. A M6diaszolgSltat6 kdteles a mfisoriira
vonatkoz6 hiteles dokumentdciot - ide6rtve a teljes m6diaszolgSltatds kimendjelenek teljes
rdgzit6s6t - a kozz6t6telt kdvet6 60 napig meg6rizni, illetve felk6r6sre t6rit6smentesen
halad6ktalanul 6t kell adnia a M6diatandcsnak.

12.3. A M6diaszolg6ltat6 sa16t szerz6d6sszeg6se eset6re alSveti mag6t az Mttv-ben
meghatdrozott jogkdvetkezm6nyeknek, amely szerint szerz6d6sszeg6se eset6n a Hatosdgi
Szerz6d6s joger6s 6s v6grehajthat6 hat6rozatnak min6sUl. Felek rdgzltik, hogy amennyiben
a M6diatandcs hat6s6gi ellen6z6s eredm6nyek6nt megdllapitja, hogy a M6diaszolgSltato a
Hatosdgi Szez5d6st megszegte, az Mttv. 161. S (1) bekezd6se szerinti szempontok



m6rlegel6s6vel - az Mttv. 182. S a) pontja szerinti hat6skor6ben - hatosdgi eljdr6s, vagy a
klzigazgafdsi 6s hat6sdgi elj6r6s 6s szolg6ltat6s 6ltalSnos szabSlyair6l sz6lo 2004.6vi CXL.
tdrv6ny (a tovdbbiakban: Ket.) szerinti v6grehajtdsi eljdrds meginditdsdr6l dont.

12.4. Amennyiben a M6diatandcs hat6sdgi eljdrdst indit 6s megdllapitja, hogy a
M6diaszolg6ltat6 a Hat6sSgi Szez6d6st megszegte, az Mttv-ben szab6lyozott
jogkovetkezm6nyeket alkalmazhatja a M6diaszolgSltat6val szem ben.

12.5. A M6diatandcs hat6sdgi elj6r6s keret6ben az Mttv-ben r6gzltett eseteken klvul az
aldbbi srilyos jogs6rtesek eset6ben jogosult m6rlegel6se szerint - akAr az Mttv-ben
meghatdrozott jogk6vetkezm6nyek alkalmazdsa mellett frdsban azonnali hatSllyal
felmondani a Hatosdgi Szez6d6st:

12.5.1. a M6diaszolgdltato a Hatos6gi Szez6d6s 3.4. pontjdt megszegi 6s a
M6diaszolgdltat5si Jogosults6got nem szem6lyesen gyakorolja, 6truh6zza, engedm6nyezi
vagy egy6bk6nt mds m6don elidegenfti, illetve megterheli; vagy

12.5.2. a M6diaszolg6ltato a Hat6s5gi Szerz6d6s 3.7. pontj6t megszegi, 6s a
M6diaszolg6ltat6st folyamatosan t6bb mint tizennegy (q napig szUnetelteti, vagy nem a
hivatkozott szakasz felt6telei szerint v6gzi; vagy

12.5.3. a M6diaszolg6ltat6 a Hat6s6gi Szez6d6s Vlll. fejezet6ben foglaltakat
srilyosan, illetve ism6telten, vagy folyamatosan a M6diatandcs felhfv6sa ellen6re megszegi;
vagy

12.5 .4 . a M6diaszolg6ltat6, illetve tagja, alapltoja a megszfin6s6r6l hat{roz, vagy ha a
M6diaszolg5ltat6t joger5s kozigazgat6si vagy bir6sdgi dont6s m6diaszolgdltatoi
tev6kenys6ge vagy mfik6d6se felfUggeszt6s6re, vagy megszUntet6s6re k6telezi (kiv6ve a
M6diatan6cs ilyen hatlrozatAt), illetve ha ellene cs6d- vagy felszdmoldsi eljdrds indult; vagy

12.5.5. a M6diaszolgSltat6 a M6diaszolg6ltat6si Dljat jelen Hatos6gi Szez6d6s
felt6telei szerint, hat6rid6ben - illetve a M6diatan6cs felhivdsa ellen6re tov6bbi 15 napon
belUl- nem fizeti  meg.

12.6. A Hat6sdgi Szerz6d6s M6diatandcs Sltali azonnali hatdlyri felmonddsa eset6n a
felmond6sr6l sz6lo hat6s6gi ddnt6snek a M6diaszolgdltat6 r6sz6re tdrt6n6 kdzl6se napj6t
kdvet6 napon megszfinik. A M6diaszolgdltato a Hat6sdgi Szerz6d6s megsztln6s6nek napjdn
koteles a M6diaszolgdltat6ssal felhagyni.

XIII.  A FELEK MEGALLAPODASA A JOV6RE NEZVE

13.1. A M6diaszolgSltat6 jelen Szez6d6s aldir6sdval kotelezetts6get v6llal arra, hogy
legk6s6bb 2012. riprilis 9. napj6ig az Mttv.65. S (10) bekezd6se alapj6n k6relmet ny0jt be a
M6diatandcshoz ideiglenes hat6s6gi szerz6d6s megk6t6s6re az audiovizuSlis
m6diaszolg6ltat6k mfisorterjeszt6se digit6lis Stdll6s6nak c6lddtumdra megjelolt hatdrid6ig
terjed6 M6diaszolgdltatdsi Jogosults6gra.

13.2 A Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a M6diaszolgSltat6 a jogszab6lyi
kdtelezetts6geknek megfelel, a M6diaszolgSltato k6relme alapjdn a jelen Hatosdgi
Szerz6d6s lejdrt6t kovet6 napt6l a digit6lis rit6ll6s megval6sltSs6nak napj6ig, legk6s6bb
azonban 2014. december 31. napjdig tart6 id6tartamra a 13.1. pont szerinti k6relemben
foglaltak alapjdn ideiglenes hatos6gi szerz6d6st kdtnek.

13.3. A M6diatandcs a jelen Hat6sdgi Szerz6d6s al1irAsbval kdtelezetts6get v5llal arra, hogy
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jelen Hatosdgi Szerz6d6s szerinti orsz6gos v6telkorzetU, analog foldfelszini mrlsorszor6s
0tjdn megval6sut6 audiovizudlis M6diaszolg6ltat6siJogosults6g a digitri l is 6tdllSs id6pontj6ig,
legk6s6bb azonban 2014. december 31-ig folyamatosan - a digitAlis 5t6ll5s Utemterv6hez
igazodo v6telkorzettel - a M6d iaszolg 6ltato rendelkez6s6re 6l ljon.

13.4. A 13.3. pontban. foglaltak dUa 1.045.000.000,- Ft + Afa (azaz egymill idrd
negyvendtmilli6 forint + Afa), amely d'r1at a M6diaszolg6ltat6 koteles 2011. december 31.
napj6ig a M6diatan6csnak el6re egy osszegben a 10.3. pont szerinti szAml646tra megfizetni.

13.5. A M6diaszolgdltato kotelezettseget v6llal arra, hogy amennyiben a M6diatandcs az
Mttv. 65. S (10) bekezd6se alapjdn ideiglenes hat6sdgi szerz6d6st kdt a M6diaszolgSltat6val,
a Jogosults6g ellen6rt6kek6nt 2012. jrilius 10. es 2012. december 31. kozotti id6szakban
2O1t.6vi 6rszinten 300 000 000,- Ft + Afa, (azazhAromszlzmillio forint plusz Afa) dsszeget,
majd ezt kovet6en a 2013. 6vre, es a 2014. 6vre 2012.6vi drszinten 6vi 600 000 000,- Ft +
Afa lazaz hatsz6zmilli6 forint plusz Afa) dsszeget a M6diatandcsnak megfizet.

13.6. Jelen Hatos6gi Szerz6d6s lejdrt6t kovet6en a Felek az ldeiglenes Hatos6gi
Szez6d6sben a digit6lis dtSllSs Utemterv6nek megfelel6en meghatArozz1k az Mttv. 207. S
(6) bekezd6s6be n fog la lta k alkalmazAsd nak r6szl etes felt6teleit.

13.7. Jelen Hatosdgi Szerz6d6s al6ir6sdval a M6diaszolgdltat6 hozAjArul ahhoz, hogy
amennyiben az ldeiglenes Hat6s6gi Szerz6d6s a Felek kozott 2012.j0lius 9. napjSig nem jon
l6tre, 0gy a M6diatan6cs hat6s6gi hatArozat6ban rdgziti a M6diaszolg6ltat6 legfeljebb 2014.
december 31-ig tart6 ideiglenes m6diaszolgdltatdsi jogosultsdg6nak tartalmdt, a
M6diaszolgdltat6 k6telezetts6geit. A hat6s6gi hatArozat a M6diaszolgdltat6ra n6zve jelen
Hat6sdgi Szez6d6sben meghatdrozottaknSl kedvez6tlenebb felt6teleket nem tartalmazhat.

13.8. A M6diaszolg6ltato kotelezetts6get villlal arca, hogy az Mttv. 136. S (8)
bekezd6s6ben foglaltakkal Osszhangban - 2012. jrllius 10. napj6t6l minden Uzleti 6vben
(2012-ben tdrt 6vben 6s ar6nyosan) a mindenkori hatdlyos szdmviteli tdrv6ny alapjdn
rekl6mbev6telkent elszdmolt bev6teleinek legal6bb 2,5 o/o-et az alAbbiakban meghatdrozott
szabSlyok szerint uj, magyar filmalkot6sok l6trehozdsdra kdteles fordltani.

13.9. A M6diaszolgdltat6 6s a M6diaszolgSltatds-tdmogato 6s Vagyonkezel6 Alap
(tov6bbiakban: Alap) megdllapodhatnak abban, hogy a M6diaszolg6ltat6 jelen Hatos5gi
Szez6d6s 13.8. pontjAban rogzitett kdtelezetts6g6t rij filmalkot6s p6nzbeli tdmogatdsiival,
vagy azAlap r6sz6re befizetett p6nz6sszeggel teljesiti.

13.10. A M6diatan6cs a jelen Hat6sdgi Szerz6d6s 13.9. pontja szerinti meg6llapod6st
el6zetesen j6v6hagyja, amennyiben azt a M6diaszolgdltato 6s az Alap a kovetkezo
felt6teleknek megfelel6en kdti meg:

13.10.1. A M6diaszolgdltato v5llalja, hogy a 13.8. pont szerinti t6rgy6vben esed6kes 6ves
6sszeg k6tharmadAt az Alappal kotdtt megdllapoddsban rdgzitett felt6telek szerint legal6bb
hdrom kulonboz6 0j magyar filmalkotds, vagy filmalkotdsok tdmogatdsdra fordftja, oly
m6don, hogy ezt az osszeget a M6diaszolgdltato kozvetlenul a filmalkotds Gy6rt6j6nak
koteles megfizetni. Ae igy elk6szUlt filmalkotdsok vonatkozSslban a M6diaszolg6ltat6 a
filmalkot6s m inden jogdt megszerezheti.

13.10.2. A M6diaszolg6ltat6 az 6ves esed6kes dsszeg egyharmadAt az Alap r6sz6re befizeti.
E p6nz6sszeg erejeig az Alap az lltala t6mogatott filmalkotSsok n6pszer(sit6s6re a
M6diaszolg6ltat6 hirdet6s ert6kesit6si ASZF-je alapj6n, legkedvez6bb piaci 5ron mfisorid6t
v6s6rol a M6diaszolgdltatotol, rekl6m, illetve t6rsadalmi c6l0 rekl6m kozz6t6tele c6lj5b6l. E
pont szerinti fizet6si kdtelezetts6geiket a Felek egymds kozdtt besz6mltds utj5n, illetve oly
m6don is rendezhetik, hogy azt az Alap 6ltal meghat6rozott filmalkot6sok rekldmozds6ra
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forditj6k, a M6diaszolgdltato 6s a filmalkotds Gy6rt6ja kdzotti kozvetlen megSllapodds
alapjdn.

13.10.3 Az Alap 6s a MediaszolgSltato k6z6tti meg6llapod5st minden ev legk6s6bb jfnius
30. napj6ig kell megkdtni. Amennyiben az Alap 6s a M6diaszolgSltato kdzott ezen hatdrid6ig
v6gleges meg6llapod5s nem jon l6tre, az Alap 6s a M6diaszolgSltat6 kUlon-kUlon 6s egyenl6
m6don jogosultak a t6mogatand6 filmalkotdsokat kiv6lasztani. Uj alkotdsnak tekintend6
mindazon mri, amelynek kdz6ns6g sz6mdra tort6n6 nyilvdnos bemutatdsdra a teljesit6s
id6pontj6ig nem kerUlt sor.

XIV. EGYEB RENDELKEZESEK

14.1. Jelen Hat6sdgi Szerz6d6s 2011. december 12-en l6p hatdlyba. Az ORTT 6s a
M6diaszolg6ltat6 6ltal kotott M(sorszolg6ltatdsi Szerz6d6s jelen HatosSgi Szez6d6s
aldlr5s6ig hat6lyos.

14.2. A Felek megdllapodnak abban, hogy a M6diaszolgSltat6 6ltal a M6diatandcsnak 2011.
6vben a 80001320 6s 80002174 sz6ml6k alapjdn teljesitett befizet6seit a teljesit6s megjelOlt
jogcfm6nek figyelmen klvUl hagy6s6val a M6diatandcs jogosult m6s jogclmen 6s/vagy
sorrendben elsz6molni, illetve M6diaszolgdltat6 jogosult azt a fenti 10.2 6s/vagy 13.4. pont
alapjSn fenn6ll6 fizet6si kdtelezetts6ge vonatkozls1ban beszdmitds 0tjdn rendezni. A jelen
Hat6sdgi Szerz6d6s alapjdn a M6diatandcs az Sltala 2011. m6jus 11-6n kibocs6tott
80001320 6s 2011 . augusztus 9-6n kibocsritott 80002174 szAmf sz6mldit e szerint helyesbiti
6s ezt kovet6en a helyesbftett szdml6kat megkUldi a M6diaszolgSltat6nak.

14.3. A jelen Hat6s6gi Szez6d6st a Felek kizdrolag kdzds akaratnyilv6nft6ssal, lr6sban
modosithatjdk.

14.4. A Hat6s6gi Szerz6d6s m6dosft6sa irdnt inditott per nem befoly6solja a Hat6sSgi
Szez6d6s v6grehajt6sdt, 6rv6nyesit6s6t, illetve nem rendelkezik halaszto hatSllyal a
Hatosdgi Szez6d6s v6grehajt6sa, 6rv6nyesit6se tekintet6ben.

14.5. Amennyiben a jelen Hatos6gi Szez6d6s valamely rendelkez6se 6rv6nytelennek
min6sUlne, az a Hat6sAgi Szez6d6s egy6b rendelkez6seinek 6rv6nyess6g6t nem erinti. A
Felek megdllapodnak abban, hogy ilyen esetben egym6ssal j6hiszemfi tdrgyaldsokat
folytatnak annak 6rdek6ben, hogy az 6w6nytelen rendelkez6st egy annak tartalmdval
6rdemben megegyez6 6rv6nyes rendelkez6ssel vdltsdk fel es a Hatos6gi Szerz6d6st annak
megfelel6en m6dosits6k.

14.6. A jelen Szerz6d6s ir6nyad6 joga a magyar jog.

A jelen Hatosdgi Szerz6d6st a Felek 6t, egymdssal mindenben megegyez6 peldAnyban lrtdk
al6.

A Felek a jelen Hat6s5gi Szerz6d6st gondosan elolvastdk, 6rtelmezt6k 6s a Hat6s6gi
Szez6d6st, m int akaratukkal m inden ben megegyezot iov 6hagy6lag al5irt6k.

Kelt Budapesten, 2011. december h6 12. napj6n

Nemzeti M6dia- 6s Hirkozl6si Hat6sdg Magyar RTL Televizio Zrt.
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