
bbs\l- -x(u,r

nnrosAcr szenz6oEs
ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsAc cyAKo RLAsA nn

amely l6trejott egyr6szr6l a Nemzeti M6dia- 6s Hirkcizl6si Hat6sig Mr6diatanicsa (1088
Budapest, Reviczky u. 5., a tov6bbiakban: M6diatandcs) mdsr6szr6l az MTM-SBS Televizi6
Zrt. (sz6khely: 1145 Budapest, R6na u. 174., c6gjegyz6ksz{ma: 01-10-043174, ad6sz6ma:
1 21 68295-2-44, bankszimlaszAm a. OTP Ban k Nyrt. I 17 94008-20527 655, a tovd bbiakban :
M6diaszolgdltat6) (egyUttesen a tovdbbiakban: Felek) kdzdtt az alulfrott helyen 6s napon az
al6bbi feltetelekkel.

I. PREAMBULUM

Tekintettelarra, hogy

- a Mediatandcs jogel6dje, az Orszfigos R6di6 6s Televlzi6 Test0let (tovdbbiakban:
ORTT) a Miivel6d6si Kdzldny 1996. 6vi 38ill. szdmdban megjelent PAly1zati
Felhivdssal (tovSbbiakban: a PAly{zati Felhiv6s) pAlyAzatot hirdetett a fdldfelszlni
mUsorsz6r6s 6tj6n megval6sul6 orszdgos v6telk6rzetfi audiovizu6lis
m6diaszolg6ltatdsi lehetds6g hasznosit6sdra, amely pllyAzati elj6rds eredm6nyek6nt
az ORTT a M6diaszolg6ltat6t nyertesnek nyilvdnftotta, 6s dont6se alapjdn 1997.
jrjlius 9. napj6n mfisorszolg6ltat6si szez6d6st (tovdbbiakban: Milsorszolg6ltatdsi
szerz6d6s) kotott a M6diaszolgdltat6val orsz6gos kereskedelmi audiovizu6lis
m6diaszolg6ltat6si jogosu ltsig teki ntet6ben ;

- a m6diaszolg6ltatdsokr6l 6s a tomegkommunik6ci6r6l szolo 2010. 6vi CLXXXV.
tdrv6ny (a tovdbbiakban: Mttv.) 207. $-a szerint az Rttv. alapj6n anal6g, foldfelszini
terjeszt6s0 mUsorszolgSltat6si jogosultsdgra vonatkoz6 szezod6st kotott
m6diaszolgdltat6 k6teles 2011. december 31-ig kezdem6nyezni a M6diatandcsn5l
sze z6d6se hatosSg i sze rz6d6sse tdrten 6 6ta lakitdsdt;

- 2011. november 25. napjSn 6rkezett beadvdny6ban a M6diaszolgSltato k6rte
foldfelszini rendszerrj m[isorsz6r6s ftj6n megval6su16 orsz6gos anal6g audiovizuSlis
m6diaszolgSltatdsi jogosultsdga tekintet6ben fennSll6 Mfisorszolg5ltatdsi
szerz6d6s6 ne k h at6s6 gi szerz6d6ss6 tdrt6n 6 Stal a kitdsdt;

- a M6diaszolg6ltat6 k6relm6ben k6rte a m0sorszolgdltatdsi dijdnak az Mttv. 207. S (4)
bekezd6se alapj6n tort6n6 felUlvizsgSlatdt

a M6diatanAcs az 199212011. (Xll. 20.) szAmu hat{rozatAval a Felek egybehangzo akarata
alapjdn a M6diatandcs jogel6dje, az ORTT es a M6diaszolg6ltato kozdtt 1997. jtilius 9.
napj6n l6trejdtt, tdbbsz6r m6dosftott Mrisorszolgdltat6si szez6d6s hatos6gi szerz6d6ss6
Atalakftdsa mellett ddntott az al{bbiak szerint.

II. A SZERZoOES TARGYA

2.1. A M6diatanScs a M6diaszolgdltat6t 2012. jrilius 9. napj6ig a jelen Hat6sdgl Szerz6d6s
PreambulumSban megjeldlt 86 szAzal6kos lakossdgi elldtottsdgti, orszdgos v6telkdrzetfi
foldfelszini mfisorsz6r6s 0tjdn megvalosul6 anal6g audiovizu6lis jogosultsdg tekintet6ben
m6diaszolgdltatds v6gz6s6re jogositja fel a jelen Hat6sdgi Szerz6d6sben foglaltak szerint (a
tovdbbiakban: M6diaszolgdltatdsi Jogosultsdg).
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2.2. A M6diaszolgSltatdsi JogosultsSg a MrisorszolgSltat6si szerz6d6s alapj6n 1997.jrilius 9.
napjdn kezd6ddtt, 6s tekintettel arra, hogy azt az ORTT az 149012005. (V11.20.) sz.
hat{rozatfval megfjitolta, az a jelen Hat6sdgi Szerz6d6s felt6teleit6l f0gg6en 2012. jrilius 9.
napj6n 24.00 6rdig tart.

2.3. A Felek rdgzitik, hogy a M6diaszolg6ltatdsi Jogosults6g gyakorl:isdhoz egy6bkent
szUks6ges tovdbbi enged6lyeket a jelen Hat6s6gi Szez6d6s nem foglalja mag6ban, azokat
nem helyettesfti vagy p6tolja.

III. A MEDIASZOLGALTATASI JOGOSULTSAG TARTALMA

3.1. M6diaszolgdltat6 v6llalja, hogy a M6diaszolgailtatdsi Jogosults6got jelen Hat6s6gi
Szerz6d6s id6tartama alatt a vonatkoz6 jogszabSlyi el6irdsoknak, kUldndsen az Mttv. 6s a
sajt6szabads6gr6l 6s a m6diatartalmak alapvet6 szabfllyairol sz6lo 2O1O.6vi ClV. tdrv6ny (a
tovdbbiakban: Smtv.) rendelkez6seinek 6s a jelen Hat6sdgi Szerz6d6s felt6teleinek
megfelel6en gyakorolja.

3.2. A M6diaszolg6ltat6 k6telezetts6get vSllal, hogy a M6diaszolg6ltatdsi Jogosults6g
id6tartama alatt, a sajdt megkUldnbdztet6, 6lland6 megnevez6s6t haszn6lva, a Vll. Fejezet
szerinti mfisorid6ben, az abban meghatdrozott m(sorstruktUra szerinti audiovizudlis
m6diaszolgSltatdst v6gez. A M6diaszolg5ltat6 a M6diaszolgdltatiisi JogosultsSg id6tartama
alatt koteles a Vll. Fejezetben rOgzitetteket betartani. A M6diaszolgSltat6 a Vll. Fejezet6ben
foglaltakt6l csak a M6diatan6cs hozzdjArul6sdval t6rhet el.

3.3. A Felek meg6llapodnak abban, hogy az anal6g foldfelszini mfisorsz6rdsr6l digitSlis
foldfelszini mfisorsz6rdsra tdrt6n6 6t6ll6ssal kapcsolatos kdtelezetts6geiknek kdlcsdndsen
egyUttmilkddve tesznek eleget. A M6diaszolgdltat6 kdtelezetts6get vdllal arra, hogy a
m [isorterjeszt6s dig italizficioj{nak folyamat6ban egyUttm fi kodik.

3.4. A M6diaszolg6ltat6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a M6diaszolgdltatdsi Jogosultsdgot
annak id6tartama alatt szem6lyesen gyakorolja, 6s azt semmilyen m6don, sem kozvetlenUl,
sem kozvetetten dt nem ruhazza, nem engedm6nyezi, nem terheli meg, vagy egy6bk6nt el
nem idegenfti, biztosft6kk6nt nem koti le, a Jogosultsdgot r6szben, vagy eg6szben nem
engedi 6t.

3.5. A M6diaszolgSltat6 kotelezetts6get vSllal arra, hogy 2012. jtilius 9. napjdig a
M6diaszolg6ltat5si Jogosults6g gyakorl6sdt jelen Hat6s6gi Szerz6d6s szerinti c6g-, illetve
szervezeti formdban v6gzi.

3.6. A M6diaszolgdltato kdtelezetts6get vdllal arra, hogy jelen Hatosdgi Szerz6d6s szerinti
m6diaszolg6ltat6sSt a M6diaszolgdltat6si Jogosults6g teljes id6tartama alatt,2012. j0lius 9.
napj6ig a 86 sz1zal6kos lakoss5gi ell6totts6g0, orszdgos v6telk6rzetti anal6g, foldfelszini
mfi sorsz6rds 0tj6n megval6sul6 v6telkozet teljes eg6sz6re eljuttatni.

3.7. A M6diaszolgdltat6 kdtelezetts6get vSllal arra, hogy a m6diaszolg6ltatdst jelen Hat6sdgi
Szerz6d6s szerinti M6diaszolg6ltat6si Jogosults6g id6tartama alatt megszakftSs n6lkUl v6gzi.

3.8. A M6diaszolg6ltat6 a M6diaszolg6ltatds tartalm6t az Mttv., az Smtv 6s a Hat6s6gi
Szerz6d6s keretei kozott 6s felt6telei szerint 6ndll6an hatfirozza meg azzal, hogy az6rt az
Mttv., az Smtv. 5s a jelen Hat6s6gi Szez6d6s szerint felel6ss6ggel tartozik.

3.9. A M6diaszolg6ltato jelen Hatos6gi Szerzod6s szerinti M6diaszolg6ltat6si JogosultsSg
id6tartama alatt koteles az audiovizuSlis m6diaszolgdltatds mfiszaki felt6telrendszer6re 6s
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kdvetelm6nyeire vonatkoz6 mindenkor hatdlyos jogszabdlyoknak 6s a magyar
szabv6nyoknak megfelelni.

3.10. A M6diaszolgSltat6 kdteles a M6diatandcsnak jelen Hatosdgi Szerz6d6s szerinti
M6diaszolgdltatdsi Jogosults6g id6tartamdnak lejdrt6t kovet6en 2012. szeptember 1S-ig a
2A11. es 2A12.6vi mfikod6s6re vonatkoz6, a M6diatan6cs 6ltal meghatdrozott, 6s a
M6diaszolgdltat6val el6zetesen egyeztetett tartalm0 beszdmol6jdt megkUldeni. A
M6diatan6cs legk6s6bb 2012. jrilius 9-ig a beszdmol6 szempontrendszer6t a
M6diaszolgdltat6 r6sz6re megkUldi.

IV. SZERVEZETI ES TUIR.IDONI KORLATOZASOK

4.1. A M6diaszolgiiltat6 2012. jrilius L napjdig kizArolag zArtkdrfi r6szv6nyt6rsas6gi
form5ban mfikodhet, r6szv6nyei kiz{rolag n6vre sz6l6ak lehetnek.

4.2. A M6diaszolgdltat6 2012. jrilius 9. napjdig kizArolag a M6diatandcs el6zetes frSsbeli
j6vdhagydsdval egyesUlhet mds gazdasdgi t6rsas6ggal, vagy vdlhat sz6t kett6 vagy t6bb
gazdasdgi tdrsasdggS.

4.3. A M6diaszolgdltat6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy jelen Hat6s6gi Szerz6d6s szerinti
M6diaszolgSltatdsi Jogosults6g id6tartama alatt az Mttv. tulajdoni korlStoz5sait betartja.

V. A REKLAMECVETELEK FELHASZNAIASE

5.1. A M6diaszolgdltat6 a 2011-es Uzleti 6vben, valamint a jelen Hat6s6gi Szerz6d6s
szerinti M6diaszolgdltatdsi Jogosultsdg id6tartama alatt a 2Q12-es iizleti 6vben ar6nyosan a
mindenkori hatSlyos szdmviteli torv6ny alapj6n rekldmbev6telk6nt elszdmolt (brutt6)
bev6teleinek legaldbb 6 sz1zal6kAt 0j, eredetileg magyar nyelven k6szUlt filmalkot6s
l6trehozdsdra koteles fordltani. Az. igy l6trehozott eredetileg magyar nyelven k6szUlt
filmalkot6sok:

legal6bb 50 szAzallka jdt6kfilm, dokumentumfilm, n6pszerfi
tudomdnyos film vagy anim6ci6s film, tov6bb6

legalSbb 30 szAzal6ka nem sajdt gydrtdsf alkotds.

5.2 A M6diaszolgSltat6 az 5.1 pontban foglalt kotelezetts6g6t filmgy6rtdst t6mogat6
kdzalapitv6ny vagy Sllami alap r6sz6re - a bemutat6sijogon kivUli egy6b megk6t6s n6lkUl -
befizetett p6nzosszeggel is teljesitheti. Az 5.1 pontban foglalt k6telezetts6g teljesit6se
szempontj6bol a jelen 5.2 pont szerint befizetett dsszeget k6tszeres szorz6val kell
f igyelembe venni.

u. TAJEKoZTATAS

6.1. A M6diaszolg6ltat6 kdtelezetts6get vdllal arra, hogy a M6diaszolg6ltatdsi
Jogosults6g gyakorlSs616l, a M6diaszolg6ltat6s16l, a kotelezetts6gei teljesit6s6vel
kapcsolatos hat6sSgi ellen6rz6shez szUks6ges 6s annak c6lj5val kapcsolatos egy6b

5 . 1 . 1

5 . 1 . 2
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adatokr6l a M6diatan6csnak az Mttv. 6s a jelen Hat6s6gi Szez6d6s rendelkez6sei szerint
t€il6koztatirst nyujt.

6.2. A M6diaszolgdltato a tSj6koztatdsi illetve bejelent6si kotelezetts6g6t sajdt
k6lts6g6re kdteles teljesiteni.

6.3. Amennyiben a M6diaszolg6ltat6 tulajdonosi szerkezet6ben, vagy a Hat6sSgi
Szerz6d6s6ben szerepl6 adataiban v6ltozds k6vetkezik be, koteles azt a v6ltozds
megtdrt6nt6nek ddtumAtol szAmltott 6t napon beltrl a M6diatandcsnak bejelenteni, 6s a
tulajdonosi szerkezet6ben bekdvetkezett vdltozds eset6n egyben nyilatkozni, hogy a
v6ltoz6s kovetkezt6ben a M6diaszolgdltato az Mttv-ben meghatdrozott korlStozo
rendelkez6seket nem s6rti. A M6diaszolg6ltat6 - legk6s6bb a vflltozds bekovetkez6s6t
k6vet6 30 napon belUl - koteles az adataiban bedllt vdltozdsra vonatkoz6 valamennyi
dokumentumot a M6diatan6csnak megkUldeni. A bejelent6sre szabott hatdrid6t a
M6diaszolg6ltat6 legf6bb szerve dltal a v6ltozdsr6l hozott d6nt6st6l vagy a M6diaszolgdltat6
tudom6s6ra jutds6t6l kell sz6mitani. A bejelent6si hat6rid6 sz5mitdsakor a legkor6bbi
id6pontot kell figyelembe venni.

6.4. A M6diaszolg6ltat6 koteles a M6diatanScsnak bejelenteni a banksz6mlaszdma
illetve, ad6szdma megvSltozds6t a vSltozdst kdvet6 30 napon belUl.

VII. A MEDIASZOLGALTATAS ALAPVETO JELLEGZETESSEGEI :

7.1. A m6diaszolg6ltat6s mfisorideje: minimum napi 18 6ra

7.2. A m6diaszolg6ltat6s 6lland6 megnevez6se: TV2

7.3. A m6diaszolg6ltat6s sajdtos arculata: dltaldnos tematik6j0 kereskedelmi line6ris
audiovizu6lis m6diaszolg6ltat6s.

7.4. A m6diaszolgiltat6s kcizponti elemei:

: reggeli magazin jelbg1 m(isor 6s/vagy,
t filmalkotdsok, filmsorozatok (a het b1rmely napjan);
: a hat6sdgi szerz6d6s 7.8. pontja szerinti
: mfisorszdmok 6s/vagy gyermekmAsorok, ifjlsagi
:m(jsorok(h6tv6g6-116.ianiepnap,h6'tk'6zn
: 6ltal6tban sorozatok, filmalkottisok:N;b(otbe;fmiiso6av

(0e.30 - 18.00)

- .. ,;-;^--- ; . ---;:;-.'- ' ,
EStUeJSZaKar mUSOTSaV
(18.00 -  06.30)

h6t v6gdn: gydrtott mfisorok, sorozatok,6s/vagy
filmalkot(tsok
gydrtott m(isorok, filmalkot1sok 6s/vagy film-
sorozatok, sz6rakoztato m6sorok, a JBE status
id6tartama al atti id6szakban h f rm 6 sor

d'M



ffia

t Az Mttv. 83. $-ban foglalt
; kdzszolg6lati c6lokat

*p-eq*19fl -Q--.tr-9"-e""p""t%?m"9k**-"
I Napi rendszeres hfraddsra
I szdnt minimdlis mfisoridS
, A nemzeti 6s ,;illlAl vagt
I mds kisebbs6gek ig6nyeinek
: szolgSlatdra szdnt napi
I minim6lis m[isorid6

r heti

ineti t 26 ora 32 o/o-a
;  242Qperc

20 perc

0 perc

7.6. A kozszolgSlati minimum-v6llal6sok 6ves szinten, Osszess6gUkben, kateg6ri6nk6nt
legfeljebb 50 szAzal6k6ba n teljesfth et6 k ism 6tl6sse l.

7.7. A M6diaszolg6ltat6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy heti dtlagban a 18.30-21.30Jg
terjed6 napi mflsors6vban legal6bb 20 szAzal5kAban az Mttv. 83. $-6nak megfelel6
kozszolgSlati m fi sorszdmokat sug6roz.

7.8. A M6diaszolgdltat6 kdtelezetts6get vdllal arra, hogy h6tv6g6n 6s 0nnepnapokon reggel
07.00 6s 10.00 6ra k6zdtt nem vetit olyan mrisorsziimot, amelynek minSsit6se tizenk6t 6ven
aluliaknak nem aj6nlott.

7.9. A M6diaszolg6ltato kotelezetts6getvdllal arra, hogy minden nap 18.00 6ra 6s 21.30 6ra
kdzdtt legaldbb 20 perc hosszrisdg0 ondll6 hlrmfisorszdmot szolg6ltat egybefUgg6en. A m5s
m6diaszolgdltat6t6l Stvett hiranyag a hirmfisorszdm id6tartam6nak 20 szAzal6kdndl 6ves
6tlagban nem lehet hosszabb terjedelm[i.

VIII. KIEGESZIT6 SZOLGALTATASOK

8.1. A M6diaszolg6ltat6 jelen Hat6s6gi Szerzdd6s szerinti M6diaszolg6ltatSsi
Jogosultsdg id6tartama alatt hagyom6nyos teletext kiegeszit6 m6diaszolg6ltat6s
v6gz6s6re koteles.

IX. MEDnSZOLGALTATASI DiJ

9.1. A M6diaszolg6ltat6 kdteles a M6diatandcsnak a M6diaszolg6ltat6si Jogosults6g6rt
annak teljes id6tartamdra minden tov6bbi felt6tel 6s felszolit6s n6lkUl m6diaszolgdltat6si dijat
fizetni.

9.2. A m6diaszolgdltatdsi d'rj dsszege 2011. jt i l ius 10. napj6t61 2012. jt l l ius 9. napjdig
1.589.947.018,- Ft + AFA (azaz . egymilli6rd otszdznyolcvankilencmilli6
kilencszSznegyvenh6tezer lizennyolc forint plusz AFA) (a ,, M6diaszolgSltatdsi Dtj').

9.3.A M6diaszolgdltato a 9.2. pont szerinti M6diaszolgSltatdsi Dijb6l 1.059.964.679,- Ft +
AFA (azaz egymilli6rd otvenkilencmillio kilencszAzhatvann6gyezer hatsz6zhetvenkilenc forint
plusz AFA) osszeget jelen Szerz6d6s a15ir6sdig megfizetett.
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9.4. A M6diaszolgSltato a 9.2. pont szerinti D'rjb61 fennmarad6 529.982.339,- Ft+ Ata (azaz
ltsz1zhuszonkilencmilli6 kilencszdznyolcvank6tezer hiromszlzharminckilenc forint plusz
AFA) osszeget nyolc egyenl6 (azaz nyolcszor 66 247 792,- Ft + AFA) r6szletben az al6bbiak
szerint kdteles megfizetni a M6diatandcs r5sz6re.

9.4.1. A M6diaszolg6ltat6 kdteles 66.247.792,- Ft + AFA osszeget2Al2.janu6r 15. napjdig,
majd ezt kovet6en minden kovetkez6 negyed6v 15. napjaig (azaz2012.6pril is 15., jr j l ius 15.,
okt6ber 15.,2013. janudr 15., dpril is 15., jr i l ius 15., okt6ber 15. napjdig) 66.2a7.792,- Ft+
AFA-I a M6diatan6cs r6sz6re megfizetni.

9.5. A M6diaszolg6ltat6 a M6diaszolgdltatdsi D'rjat a M6diatandcs Magyar Allamkincstfurn1l
vezetett 10032000-00295141-00000024 szdmf szflmltl{ra koteles megfizetni. A teljesit6s
napja az a nap, amikor az dsszeget a M6diatandcs bankszimlfiAn j6vdirtdk.

9.6. A M6diaszolg6ltatdsi Dij k6sedelmes megfizet6se eset6n a M6diaszolg6ltat6 k6sedelmi
kamatot koteles a M6diatanScsnak fizetni. A k6sedelmi kamat mert6ke a jegybanki
alapkamat k6tszerese.

9.7. Amennyiben a M6diaszolgSltat6nak a M6diatandccsal szemben egy id6ben tdbb
jogcimen 6ll fenn fizet6si kdtelezetts6ge, fgy a M6diatandcs a M6diaszolgSltat6 dltal fizetett
osszegeket, a teljesft6s megjeldlt jogcim6nek figyelmen kfvUl hagySsdval jogosult m6s
jogcimen 6s/vagy sorrendben elszdmolni.

X. SZERZ6DEST BIZTOSITO MELLEKKcTEIEZCTTSEG

10.1. A M6diaszolgSltato a Hatosdgi Szerz6d6s nem teljeslt6se vagy nem szerz6d6sszer(
teljesit6se eset6n bedll6 fizet6si k6telezetts6ge biztositds6ra k6teles a M6diatan6csnak
bankgaranci6t nyfjtani. Ennek megfelel6en a M6diaszolgdltat6 a MtisorszolgSltatdsi
szerz6d6sben e16irt kdtelezetts6gei alapj6n 2.120.000.000,- Ft azaz kett6milli6rd
szlzhtszezer forint) Osszeg( bankgarancia-nyilatkozatot juttatott el a M6diatandcs r6sz6re.

10.2. A Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a M6diaszolgdltat6 a Hat6s6gi
Szerz6d6s alapj6n fenndll6 bSrmely fizet6si kdtelezetts6g6t nem vagy nem
szerz6d6sszer6en teljeslti, vagy a joger6s 6s v6grehajthat6 blrsdg szankci6t a
M6diaszolg6ltat6 nem fizeti meg, 0gy a M6diatandcs a M6diaszolg6ltat6 minden tov6bbi
megk6rdez6se n6lkUl e biztosit6ki dsszegb6l k6vetel6s6t kdzvetlenUl kiel6githeti.

10.3. A Felek meg6llapodnak abban, hogy a M6diaszolg6ltat6 koteles biztosltani, hogy a
bankgarancia jelen Hat6sdgi SzezSd6s teljes id6tartama alatt megszakltSs n6lkUl a
M6diatandcs rendelkez6s6re 6lljon.

10.4. A M6diatandcs a bankgarancia alapjdn, az azt kiellit6 p6nzint6zett6l akkor kovetelhet
teljeslt6st, ha a M6diaszolgdltat6 a Hat6sSgi Szerz6d6st nem vagy nem szerz6d6sszertien
teljesiti, vagy a joger6s 6s v6grehajthat6 birsdg szankci6t a M6diaszolg6ltat6 nem fizeti meg
6s ezzel a M6diatandcs fel6 tartozdsa keletkezik.

10.5. Amennyiben a jelen Hatosdgi Szerz6d6s szerinti M6diaszolg6ltat6si Jogosultsdg
id6tartam5nak lejdrtakor M6diaszolgSltat6nak a M6diatandccsal szemben fizet6si
kotelezetts6ge nem 6ll fenn, rlgy a M6diatandcs a bankgarancidra vonatkoz6 okm6nyokat a
M6d iaszolg6ltat6 r6sz6re 2012. j0lius 1 O-ig felszabad itja.
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xr. A HATosAcr szERz6DEs reuesirEseruex rueru6RzEse. R
szeRz6oEsszre Es .r oc x6vrrxrzu Eruver

11.1. A M6diatandcs a Hatos6gi Szerz6d6sben foglaltak teljesit6s6t, valamint az Mttv-ben
foglalt el6[r6sok betartdsdt hat6sdgi ellen6rz6s keret6ben az Mttv-nek, i]letve az egy6b
vonatkoz6 jogszabdlyi rendelkez6seknek megfelel5en el len6zi.

11.2. A M6diaszolgdltat6 kotelezetts6get vdllal az Mttv. 175. $-a alapj6n fenndll6
adatszolg5ltat6si kotelezetts6ge teljesit6s6hez szUks6ges dokumentumok elk6szit6s6re,
meg6z6s6re, szolg6ltat6s6ra 6s dnellendz6sre. A M6diaszolgSltat6 kdteles a mUsor6ra
vonatkoz6 hiteles dokument6ci6 - ide6rtve a teljes m6diaszolgSltat6s kimendjel6nek teljes
rogzit6s6t - a kdzz6t6telt kovet6 hatvan napig meg6rizni, illetve felk6r6sre t6rit6smentesen
halad6ktalanul 6t kell adnia a M6diatandcsnak.

11.3. A M6diaszolg6ltat6 sa16t szerz6d6sszeg6se eset6re alSveti mag6t az Mttv-ben
meghat6rozott jogkdvetkezm6nyeknek, amely szerint szez6d6sszeg6se eset6n a Hat6sdgi
Szerz6d6s joger6s 6s v6grehajthat6 hatdrozatnak min6strl. Felek rdgzitik, hogy amennyiben
a M6diatan6cs hat6sdgi ellen6rz6s eredm6nyek6nt meg6llapltja, hogy a m6diaszolgSltat6 a
Hat6s6gi Szerz6d6st megszegte, az Mttv. 161. S (1) bekezd6se szerinti szempontok
m6rlegel6s6vel - az Mttv. 182. S a) pontja szerinti hatdskor6ben - hat6sdgi eljdrds, vagy a
kdzigazgatdsi 6s hat6sdgi elj6r6s 6s szolgSltatds Sltaldnos szab6lyair6l sz6l6 2004. evi CXL.
torv6ny (a tovdbbiakban: Ket.) szerinti v6grehajtdsi eljdrds megindlt6s6r6l d6nt.

11.4. Amennyiben a M6diatandcs hat6sdgi elj6rdst indit 6s meg6llapitja, hogy a
M6diaszolgSltat6 a Hatos6gi Szez6d6st megszegte, az Mttv-ben szab6lyozott
jog k6vetkezm6nyeket alkal mazhatja a Med iaszolgSltat6val szem ben.

11.5. A M6diatandcs hat6sdgi elj6r6s keret6ben az Mttv-ben rdgzftett eseteken klvUl az
aldbbi srjlyos jogs6rt6sek eset6ben jogosult m6rlegel6se szerint - ak{r az Mttv-ben
meghatArozott jogkdvetkezm6nyek alkalmazdsa mellett irdsban azonnali hatdllyal
felmondani a Hatos6gi Szerz6d6st, ha:

11.5.1. a M6diaszotg6ltat6 a Hat6sdgi Szez6d6s 3.4. pontjdt megszegi 6s a
M6diaszolgdltatdsi Jogosults6got nem szem6lyesen gyakorolja, Struhdzza, engedm6nyezi
vagy egy6bk6nt m6s m6don elidegenlti, illetve megterheli; vagy

11.5.2. a M6diaszolgSltat6 a Hat6s6gi Szerz6d6s 3.7. pontj6t megszegi, 6s a
M6diaszolgdltatdst folyamatosan tdbb mint tizennegy (14) napig szUnetelteti, vagy nem a
hivatkozott szakasz felt6telei szerint v6gzi - ide nem 6rtve amennyiben a m6diaszolg6ltatdsi
jogosultsdg felfUggeszt6s6re a M6diatandcs ddnt6se alapj6n kerUlt sor - vagy

11.5.3. a M6diaszolg6ltat6 a Hat6s6gi Szerz6d6s Vll. fejezet6ben foglaltakat
s0lyosan, illetve ism6telten, vagy folyamatosan a M6diatan6cs felhivdsa ellen6re megszegi;
vagy

11.5.4. a M6diaszolgdltat6, illetve tagja, alapit6ja a megszUn6s6r6l hatiroz, vagy ha a
M6diaszolgdltat6t jogeros kdzigazgat6si vagy blrosdgi dOnt6s m6diaszolgSltat6i
tev6kenys6ge vagy mfikod6se felfUggeszt6s6re, vagy megszUntet6s6re k6telezi (kiv6ve a
M6diatan6cs ilyen hat1rozatAt), illetve ha ellene cs6d- vagy felszdmol6si eljdrds indult; vagy
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11.5.5. a M6diaszolg6ltat6 a M6diaszolg6ltatdsi D'rjat jelen Hat6sdgi Szez6d6s
felt6telei szerint, hatdrid6ben - illetve a M6diatanScs felhlv6sa ellen6re tov6bbi 15 napon
belUl- nem fizeti  meg.

11.6. A Hat6sdgi Szerz6d6s M6diatandcs dltali azonnali hatdly0 felmonddsa eset6n a
felmonddsr6l sz6l6 hat6sdgi ddnt6snek a M6diaszolgdltat6 r6sz6re torten6 kozl6se napjdt
koveto napon megszUnik. A MediaszolgSltat6 a Hat6s6gi Szerz6d6s megszrin6s6nek napjdn
k6teles a M6diaszolgdltatdssal felhagyni.

XII. A FELEK MEGALLAPODASA A J6V6RE NEZVE

12.1. A M6diaszolgdltat6 jelen Szez6d6s al6fr6siival kotelezetts6get v6llal arra, hogy
legk6s6bb 2012. dprilis 9. napjdig az Mttv.65. S (10) bekezd6se alapjdn k6relmet nyfjt be a
M6diatandcshoz ideiglenes hat6sdgi szerz6d6s megkdt6s6re az audiovizudlis
m6diaszolg6ltat6k m[lsorterjeszt6se digit6lis StSlldsdnak c6lddtum6ra megjeldlt hatdrid6ig
terjed6 M6diaszolg6ltatdsi Jogosultsdgra.

12.2 A Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a M6diaszolg6ltat6 a jogszabSlyi
kdtelezetts6geknek megfelel, a M6diaszolgdltat6 k6relme alapj6n a jelen Hat6s6gi
Szerz6d6s szerinti M6diaszolgdltatdsi Jogosultsdg lejSrtdt kovet6 naptol a digitSlis 6t6ll5s
megval6sftdsdnak napjdig, legk6s6bb azonban 2014. december 31. napjdig tart6 id6tartamra
a 12.1. pont szerinti k6relemben foglaltak alapjdn ideiglenes hatos6gi szerz6d6st kotnek.

12.3. A M6diatandcs a jelen Hat6s6gi Szerz6d6s al6lr6s6val k6telezetts6get v6llal arra, hogy
jelen Hat6s6gi Szez6d6s szerinti orszdgos v6telkdzetri, anal6g foldfelszfni mtisorsz6rds
0tjdn megvalosu16 audiovizudlis M6diaszolg6ltatdsi Jogosultsdg a digit6lis dttill6s id6pontjdig,
legkes6bb azonban 2014. december 31-ig folyamatosan - a digit6lis iit5ll6s Utemterv6hez
igazodo v6telkozettel - a M6diaszolg6ltat6 rendelkez6s6re 6lljon.

12.4. A M6diaszolgdltat6 kotelezetts6get vSllal arra, hogy amennyiben a M6diatandcs az
Mttv. 65. S (10) bekezd6se alapj6n ideiglenes hat6s6gi szez6d6st kot a MediaszolgSltat6val,
a Jogosults6g ellen6rt6kek6nt 2012. jr i l ius 10.6s 2012. december 31. kdzotti id6szakban
2012.6vi Srszinten 300.000.000,- Ft + Afa, (azazh1romsz6zmilli6 forint plusz Afa) osszeget,
majd ezt kdvet6en a 2013. 6vre, 6s a 2014. 6vre 2012. 6vi 6rszinten 6vi 600.000.000,- Ft +
Afa lazaz hatsz6zmilli6 forint plusz Afa) m6diaszolg6ltat6si d'rj-6sszeget a M6diatandcsnak
az Mttv.65. S (13) bekezd6s6nek 6s44. S (2) bekezd6s6nek megfeleloen megfizet. . Felek
azt is rdgzitik, hogy az Mttv. 65. S (13) bekezd6s6nek 6rtelm6ben nem tekintik lejdrt
tartozdsnak a 9.4.; 9.4.1 pontokban meghatSrozott d'ljr6szleteket, amennyiben azokat a
M6diaszolgdltat6 az ott meghatdrozott esed6kess6ggel megfizeti.

12,5. Jelen Hat6s6gi Szerz6d6s szerinti M6diaszolgdltatdsi Jogosultsdg id6tartamdnak
lejdrt6t k6vet6 napt6l sz6l6 hatdllyal a Felek az ldeiglenes Hat6sdgi Szerz6dlsben a digitdlis
dtSllSs Utemterv6nek megfelel6en meghatirozzlk az Mttv. 207. S (6) bekezd6s6ben foglaltak
alkal maz6sdnak r6szletes felt6teleit

12.6. Jelen Hat6s6gi Szerz6d6s al6lr6sdval a M6diaszolgSltat6 hozz{jArul ahhoz, hogy
amennyiben az ideiglenes hatos6gi szez6d6s a Felek kdzott 2012. julius g. napjdig nem jdn
l6tre, 0gy a M6diatanScs hat6s6gi hat6rozat6ban rogzfti a M6diaszolgdltato a digitSlis dtdllSs
megval6sitSsdnak napj6ig, de legfeljebb 2014. december 31-ig tad6 ideiglenes
m6diaszolgdltat6si jogosultsdgdnak tartalm6t, a M6diaszolgSltato kdtelezetts69eit. A
hat6s6gi hatArozat a M6diaszolg6ltat6ra n6zve jelen Hatos6gi Szez6d6sben
meg hatSrozottakn 6l kedvez6tlene bb fe lt6teleket n em ta rta I m azhal.
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12.7. A M6diaszolgdltat6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy - az Mttv. 136. S (8) bekezd6s6ben
foglaltakkal dsszhangban - 2A12. jrilius 10. napjdt6l minden uzleti 6vben (2012-ben tdrt
6vben 6s ar6nyosan) a mindenkori hat6lyos sz6mviteli tdrv6ny alapj6n reklSmbev6telkent
elszdmolt bev6teleinek legaldbb 2,5 szdzal6kdt az al6bbiakban meghatdrozott szabdlyok
szerint 0j, magyar filmalkotdsok l6trehozAsAra koteles fordltani.

12.8. A M6diaszolg6ltat6 6s a Mddiaszolg6ltatdstdmogat6 6s Vagyonkezel6 Alap
(tov6bbiakban: Alap) meg6llapodhatnak abban, hogy a M6diaszolgdltat6 jelen Hat6sdgi
Szez6d6s 12.7. pontj{ban rdgzitett k6telezetts6g6t 0j filmalkot6s p6nzbeli tdmogatds6val,
v agy az Ala p r6szere befizetett p6nzdsszeg g e I teljes iti.

12.9. A M6diatandcs a jelen Hatosdgi Szez6d6s 12.8. pontja szerinti megSllapoddst
el6zetesen j6vdhagyja, amennyiben azl a M6diaszolgdltat6 6s az Alap a kdvetkez6
felt6teleknek megfelel6en kdti meg:

12.9.1. A M6diaszolgSltat6 vdllalja, hogy a 12.7. pont szerinti tArgy6vben esed6kes 6ves
osszeg k6tharmaddt az Alappal k6t6tt megSllapoddsban rogzltett felt6telek szerint legaldbb
h6rom kUlonboz6 6j magyar filmalkotds, vagy filmalkotdsok tSmogat6s6ra fordftja, oly
m6don, hogy ezt az dsszeget a M6diaszolg6ltato kdzvetlenUl a filmalkotds GySrt6j6nak
kdteles megfizetni (azaz az Alappal kotdtt megdllapoddsban meghatdrozott filmalkot6nak
utalja dt), amely t6mogat6s fej6ben az adott filmen felhaszn6l6si jogot nem szerez. Az igy
elk6szUlt filmalkotdsok vonatkoz6sSban M6diaszolgSltat6 - kUl6n, a t6mogat6stol fUggetlen
szez6d6s megk6t6s6vel 6s az abban a felek 6ltal meg6llapodott egyedi felt6telek alapj6n - a
filmalkotds m inden jogdt megszerezheti.

12.9.2. A M6diaszolg6ltat6 az 6ves esed6kes osszeg egyharmadAt az Alap r6sz6re befizeti.
E p6nzosszeg erej6ig az Alap az 1ltala tdmogatott filmalkotdsok n6pszerijslt6s6re a
M6diaszolg6ltat6 hirdet6s 6rtekesftesi ASZF-je alapjdn, legkedvez6bb piaci dron mfisorid6t
v6s6rol a M6diaszolgSltat6tol, rekl6m, illetve tdrsadalmi c6l0 rekldm k6zz6t6tele c6lj6b6l. E
pont szerinti fizet6si k6telezetts6geiket a Felek egymds kozdtt beszdmftds titjdn, illetve oly
m6don is rendezhetik, hogy azt az Alap dltal meghatdrozott filmalkotdsok rekl6mozdsdra
fordltj6k, a M6diaszolgSltat6 6s a filmalkot6s Gydrt6ja koz6tti kozvetlen megdllapodds
alapjSn,

12.9.3 AzAlap 6s a M6diaszolgSltato kozdtti meg6llapoddst minden 6v legkes6bb j0nius 30.
napj6ig kell megk6tni. Amennyiben az Alap 6s a M6diaszolg6ltat6 kdzdtt ezen hatdrid6ig
v6gleges megdllapod6s nem j6n l6tre, az Alap 6s a M6diaszolg6ltato kUlon-kUlon 6s egyenl6
m6don jogosultak a t6mogatand6 filmalkotdsokat kivdlasztani. Uj alkot6snak tekintend6
mindazon mfi, amelynek kdzdns6g szdmdra tort6n6 nyilvSnos bemutatiis6ra a teljesit6s
id6pontjdig nem kerUlt sor.

XIII. EGYEB RENDELKEZESEK

13.1. Jelen Hat6sdgi Szerz6d6s 2011. december 27-6n lep hatSlyba, amely nappal az
ORTT 6s a M6diaszolg6ltat6 6ltal kotdtt MfisorszolgSltat6si Szez6d6s hatdlydt veszti.

13.2. A jelen Hat6s6gi Szerz6d6st a Felek kizdrolag kozos akaratnyilvdnftdssal, frdsban
m6dosithatjdk.

13.3. A Hatosdgi Szez6d6s modosit6sa irdnt inditott per nem befoly6solja a Hat6s6gi
Szerz6d6s v6grehajtdsdt, 6rv6nyeslt6s6t, illetve nem rendelkezik halaszt6 hatSllyal a
Hatosdgl Szez6d6s v6grehajt6sa, 6rv6nyesltdse tekintet6ben.
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13.4. Amennyiben a jelen Hat6sdgi Szerz6d6s valamely rendelkez6se 6rv6nytelennek
min6sUJne, az a Hat6s6gl Szerz6d6s egyeb rendelkez6seinek 6rv6nyess6g6t nem 6rinti. A
Felek megdllapodnak abban, hogy ilyen esetben egymdssal johiszemri tSrgyaldsokat
folytatnak annak 6rdek6ben, hogy az 6rv6nytelen rendelkez6st egy annak tartalmdval
6rdemben megegyez6 6rv6nyes rendelkez6ssel v5lts6k fel 6s a Hat6s6gi Szez6d6st annak
megfelel6en m6dosits6k.

13.5. A jelen Szerz6d6s ir6nyad6 joga a magyar jog.

A jelen Hat6sdgi Szerz6d6st a Felek 6t, egymdssal mindenben megegyez6 peld{nyban frtdk
al6.

A Felek a jelen Hat6s6gi Szez6d6st gondosan elolvastdk, 6rtelmeztek 6s a Hat6sdgi
Sze rz6d6st, m i nt aka ratu kka I m inde n be n meg eg ye zot iov Ahagy6lag a 16 irt6k.

Kelt Budapesten, 2011. december ho 27 . napj6n

Nemzeti M6dia- 6s Hirkdzl6si Hat6sdg
M6diatan6csa

MTM-SBS Televizio Zrt.
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