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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP 

ÁLTAL KÖTÖTT MEGBÍZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEKHEZ 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap adatai: 

Neve: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

Rövidített elnevezése: MTVA 

Székhelye:  1037 Budapest, Kunigunda útja 64. 

Adószáma: 18091715-4-44  

EU adószáma: HU17781176 

Csoportazonosítója: 17781176-5-44 

Pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000 

Képviseli:  Papp Dániel vezérigazgató 

I. Értelmező rendelkezések 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak alatt a következőket kell 

érteni: 

a. ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek. 

b. MTVA: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, amely megbízó vagy 

megrendelő minőségben köt megbízási vagy vállalkozási szerződést.   

c. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.: a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 

szerinti Közszolgálati médiaszolgáltató, a Közszolgálati Közalapítvány tulajdonában 

álló nonprofit gazdasági társaság, amelynek feladata a közszolgálati 

médiaszolgáltatás Mttv. 83. §-ban meghatározott és a Közszolgálati Kódexben 

pontosított céljainak megvalósítása. 

d. Szerződés: az ÁSZF, a vállalkozási keretszerződés/szerződés, a megbízási 

keretszerződés/szerződés, beleértve annak összes mellékletét és a dokumentációt is, 

valamint mindazon okmányokat, amelyeket a Felek kifejezetten a Szerződés részévé 

tettek, amely az MTVA, mint megbízó vagy megrendelő által a másik Szerződő 

Féllel bárminemű szolgáltatás nyújtására, feladat ellátására, kivitelezésére jön lére.  

e. Vállalkozási keretszerződés/szerződés: a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező, 

a Szerződés egyedi feltételeinek, tartalmának, a teljesítés határidejének és 

ellenértékének meghatározására szolgáló blanketta, amelynek mindkét Fél általi 

aláírásával jön létre a Szerződés. 
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f. Megbízási keretszerződés/szerződés: a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező, a 

Szerződés egyedi feltételeinek, tartalmának, a teljesítés határidejének és 

ellenértékének meghatározására szolgáló blanketta, amelynek mindkét Fél általi 

aláírásával jön létre a Szerződés. 

g. Szerződő Fél: az a megbízott, vagy vállalkozó, akitől az MTVA bárminemű 

szolgáltatás nyújtását, feladat ellátását, kivitelezését megrendeli, és aki erre 

szerződéses kötelezettséget vállal. Szerződő Fél alatt a továbbiakban értendő annak 

valamennyi közreműködője is. 

h. Közreműködő: a Szerződő fél által a szerződés teljesítése érdekében a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:129 §-ában 

foglaltak alapján igénybe vett gazdasági társaság vagy természetes személy, továbbá 

civil szervezet. 

i. Felek: Az MTVA és a Szerződő Fél együttesen említve. 

II. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét 

képezik az MTVA, mint szerződő fél (a továbbiakban: MTVA) által kötött valamennyi 

olyan megbízási és vállalkozási keretszerződésnek/szerződésnek, amelyben az MTVA 

a megbízóként vagy megrendelőként jár el, és amelynek tárgya az MTVA részére 

bárminemű szolgáltatás nyújtása, feladat ellátása, kivitelezése. Az ÁSZF szerződési 

feltételnek minősül, melynek megismerését és elfogadását az MTVA-val szerződő fél 

(a továbbiakban: Szerződő Fél) a külön okiratba foglalt megbízási 

keretszerződés/szerződés vagy vállalkozási keretszerződés/szerződés (a továbbiakban 

együtt: Egyedi Szerződés) aláírásával elismeri. 

2.2. A Felek teljes szerződéses akaratát az Egyedi Szerződés, az ÁSZF, és a 

szerződéskötéskor megjelölt egyéb mellékletek tartalmazzák (a továbbiakban együtt: 

Szerződés). 

2.3. Ellenkező kikötés hiányában a 2.2. pontban felsorolt dokumentumok kizárólagosan és 

teljeskörűen alkotják a Szerződés tartalmát, és a Szerződés mindkét fél által történő 

aláírásával hatálytalanná válik a Felek között minden korábbi szóbeli vagy írásbeli 

megállapodás, továbbá az azokhoz kapcsolódó valamennyi szerződéses gyakorlat és 

feltétel. 

2.4. Ha az ÁSZF és az Egyedi Szerződés más részeinek azonos tárgyú rendelkezései között 

eltérés van, akkor az Egyedi Szerződés egyedileg rögzített rendelkezései az irányadók. 

2.5. Jelen ÁSZF tartalmát az MTVA az Egyedi Szerződés kibocsájtását megelőzően a 

Szerződő Fél részére hozzáférhetővé teszi a honlapján. 

2.6. Az ÁSZF módosításáról az MTVA a módosítás hatályba lépését megelőző 15 (tizenöt) 

naptári nappal korábban köteles a Szerződő Felet értesíteni (hatályos értesítésnek 

minősül az MTVA vállalati weboldalán – jelenleg: www.mtva.hu – történő közzététel 
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is). A Szerződő Fél (ÁSZF-módosítás hatályba lépésétől számított) 15 (tizenöt) napon 

belüli nyilatkozatának hiányában a módosítás elfogadottnak tekintendő. 

III. A Szerződés létrejötte 

3.1. Az MTVA a jelen ÁSZF mellékletét képező Egyedi Szerződésben rendeli meg a 

Szerződő Féltől szolgáltatást, feladat ellátását vagy kivitelezését. Az Egyedi Szerződést 

a Felek szerződést keletkeztető jognyilatkozatnak tekintik, melynek mindkét fél általi 

aláírásával a Felek között létrejön a Szerződés.  

3.2. A szerződéskötést megelőző tárgyalások megkezdése és a szerződés valamennyi részes 

fél általi aláírása közötti időre – kivéve, ha azt jogszabály kógens rendelkezésébe 

ütközik – az MTVA működésének összetettsége, működési ritmusa, valamint a piaci 

viszonyok gyors változása miatt az ajánlati kötöttségét kizárja, így az okirat hiánytalan 

aláírásáig az MTVA-t terhelő kötelezettség nem keletkezhet. Szerződés érvényes 

létrehozásához, módosításához, illetve megszüntetéséhez teljes bizonyító erővel 

rendelkező okirat szükséges. Az Egyedi Szerződés aláírásának tekinthető az is, ha a 

Felek külön elektronikus úton tett jognyilatkozataikkal az Egyedi Szerződést 

elfogadják. Ez esetben a Szerződés akkor jön létre, amikor az utolsó jognyilatkozat is 

megérkezett a másik Félhez.  

3.3. Felek a szerződés tárgyát, a teljesítés határidejét és a díjat minden esetben az Egyedi 

Szerződésben határozzák meg. 

3.4. A teljesítéshez kapcsolódó speciális előírásokat, mennyiségi és minőségi paramétereket 

a Felek szükség szerint az Egyedi Szerződésben vagy az annak mellékletét képező 

dokumentumokban rögzítik. 

3.5. A jelen ÁSZF-en, az Egyedi Szerződésen és az ahhoz csatolt dokumentumokon kívül 

más nem képezi a Szerződés tartalmát, így a Felek között előzetesen folytatott 

egyeztetések során keletkezett dokumentumok, vagy a levelezések tartalma sem, 

kivéve, ha a Felek az Egyedi Szerződésben írásban rögzített módon, kifejezetten 

ellenkező tartalmú rendelkezést tettek. 

3.6. Az Egyedi Szerződésben határozzák meg a Felek a mindazon tevékenységek és 

szolgáltatások körét, amelyek teljesítésére a Szerződő Fél kötelezettséget vállal. A 

Egyedi Szerződésben meghatározott tevékenységeket és szolgáltatásokat a 

jogszabályok, a szakmai szokványok és a magyar nyelv szabályai szerint kell 

értelmezni, kiterjesztésének e vonatkozásban nincs helye. 

3.7. A Szerződés létrejöttéhez az MTVA jogosult a képviseleti jog alátámasztására szolgáló 

- vagy a Szerződő Fél hazai joga szerint ezzel egyenértékű - hiteles dokumentumok 

bekérésére (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány). 

3.8. A szerződéskötés során, a szerződéses jogviszonyra vonatkozóan a Felek kifejezetten 

kizárják a köztük korábban hatályban volt, vagy jelenleg is hatályos egyéb szerződéses 

jogviszonyok valamennyi szerződéses szabályozását, továbbá az azokhoz kapcsolódó 

valamennyi szerződéses gyakorlatot és feltételt. 
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IV. Szerződés teljesítése 

4.1. A Szerződő Fél a Szerződést a hatályos jogszabályok – így különösen a 

sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló a 2010. évi CIV. 

törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezéseinek – betartásával köteles 

teljesíteni, köteles továbbá tevékenységét az MTVA belső szabályzatainak 

rendelkezéseinek megfelelően eljárni a Szerződés teljesítése során. A Szerződő Fél az 

Egyedi Szerződés aláírásával elismeri, hogy az MTVA vonatkozó szabályzatait 

megismerte és azok tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

4.2. A Szerződő Fél az Egyedi Szerződés aláírásával elismeri továbbá, hogy a Közszolgálati 

Kódex illetve a mindenkori jogszabályi rendelkezések alapján érvényes, a közszolgálati 

médiaszolgáltatás elveire, feladataira vonatkozó jogszabályban, vagy jogszabály 

felhatalmazása alapján alkotott szabályzatban meghatározottakat ismeri és a Szerződés 

teljesítése során azt magára nézve kötelezőnek tartja.  

4.3. Szerződő Fél a Szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen ÁSZF, az Egyedi 

Szerződés és mellékleteinek tartalma szerint köteles végrehajtani. A teljesítés részét 

képezi minden olyan, a Szerződésben külön nem részletezett tevékenység is, amely a 

Szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen feladatok lehetséges körének és mértékének 

megfelelő felmérése a Szerződő Fél felelőssége és kockázata. Eltérő megállapodás 

hiányában a díjazás megállapítása során a Felek figyelemmel voltak a Szerződő Fél által 

végzendő szolgáltatás, megbízatás valamennyi költségére, a Közreműködő(k) részére 

fizetendő díjakra, valamennyi jogdíjra és egyéb díjra, továbbá a jogátruházás 

ellenértékére és amennyiben a feladat (szolgáltatás, megbízatás) az MTVA által 

biztosított helyszínen történik, a helyiséghasználatra. 

4.4. A teljesítés során a Szerződő Fél az MTVA érdekében, annak utasításai szerint, a 

hatályos jogszabályokkal és a szakmai-etikai előírásokkal összhangban köteles eljárni. 

4.5. Ha az MTVA célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szerződő Fél köteles őt 

erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Szerződő Fél 

felelősséggel tartozik. Amennyiben az MTVA az utasításához e figyelmeztetés ellenére 

is ragaszkodik, a Szerződő Fél a szerződéstől elállhat vagy az MTVA utasításai szerint, 

az MTVA kockázatára teljesíthet, kivéve, ha a teljesítés jogszabályt vagy hatósági 

rendelkezést sértene vagy valamely érintett életét, testi épségét vagy vagyonát 

veszélyeztetné. 

4.6. A Szerződő Fél szavatol a szerződésszerű teljesítésért, továbbá, hogy a teljesítés 

megfelel arra a célra, melyet a Felek a Szerződésben rögzítettek, vagy amely a Szerződő 

Fél által ismert körülményekből nyilvánvalóan következik. 

4.7. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Szerződő Fél az Egyedi Szerződésben feltüntetett 

ütemterv szerint, az MTVA utasításait betartva, határidőben, hiba- és hiánymentesen, 

továbbá a Szerződésben meghatározott egyéb követelményeknek megfelelően 

teljesítette. 
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4.8. A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan okról, amely a 

teljesítést akadályozza, korlátozza, vagy késlelteti. A tájékoztatással késedelembe eső, 

vagy azt elmulasztó fél felelős azokért a károkért, amelyek időben megtett tájékoztatás 

esetén nem következtek volna be. 

4.9. A Szerződő Fél köteles az MTVA-t tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, 

szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A Szerződő Fél köteles az MTVA-t soron kívül 

tájékoztatni, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá, 

vagy a teljesítésre bármilyen módon hatással lehetnek. 

4.10. Az MTVA a teljesítés megfelelőségét jogosult a teljesítés ideje alatt bármikor 

ellenőrizni, és az esetleges hibákat, hiányosságokat a Szerződő Féllel közölni. A 

Szerződő Fél köteles a vele közölt hibákat, hiányosságokat haladéktalanul kijavítani, 

vagy más módon kiküszöbölni. Ennek elmaradása esetén MTVA jogosult a 

Szerződéstől elállni, a már elvégzett munkák ellenértékének elszámolása mellett. Nem 

jelenti a Szerződő Fél felelősség alóli mentesülését, ha az MTVA az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

4.11. A Szerződő Fél köteles az MTVA-t a Szerződés teljesítéséről késedelem nélkül 

értesíteni. 

4.12. Szerződő Fél Közreműködő igénybevételére az Egyedi Szerződésben előzetesen 

rögzítettek szerint jogosult. Ha a Közreműködő igénybevétele a Szerződés létrejöttét 

követően válik szükségessé, vagy az előzetesen az Egyedi Szerződésben nevesített 

Közreműködő helyett más személy igénybevétele szükséges, úgy arra az MTVA 

előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Szerződő Fél.  A Szerződő Fél a jogosan 

igénybe vett Közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén a Szerződő Fél felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. A Szerződő Fél többek között 

kártérítésre kötelezhető abban az esetben is, ha a Közreműködő a Szerződésben foglalt 

kötelezettségeit nem megfelelően teljesíti, vagy a Közreműködő a teljesítési határidőt 

nem tartja be, és az MTVA-nak ebből következően kára keletkezik. 

4.13. A Szerződő Fél teljes körű szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyát képező 

tevékenységet a Szerződő Fél nevében személyesen kizárólag olyan természetes 

személy látja el, akit a hatályos foglalkoztatásra vonatkozó munkajogi adójogi, 

társadalombiztosítási és egyéb jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő módon 

foglalkoztat, illetve akivel kapcsolatosan valamennyi kapcsolódó bejelentési és 

nyilvántartásba vételi kötelezettségének megfelelően és igazolható módon eleget tett. 

Szerződő Fél az MTVA erre vonatkozó külön felhívására haladéktalanul köteles a jelen 

pontban foglaltak helytállóságát a vonatkozó okiratok bemutatásával igazolni, mely 

igazolás azonban nem mentesíti a helytállási kötelezettsége alól. A Szerződő Felet 

helytállási kötelezettség terheli a jelen pontban rögzítettek betartásáért, az MTVA 

felelőssége ebben a körben kizárt. Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló 

jogszabályok megtartásának ellenőrzésére jogosult hatóság az MTVA-t vagy a Duna 
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Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: közszolgálati médiaszolgáltató) a 

Szerződésben meghatározott teljesítést a Szerződő Fél nevében ellátó természetes 

személy foglalkoztatásával összefüggésben elmarasztalja, úgy a Szerződő Fél köteles 

az MTVA-val és/vagy a közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben kiszabott bírság, 

illetve az MTVA-t és/vagy a közszolgálati médiaszolgáltatót ért egyéb vagyoni kár 

összegét az MTVA részére haladéktalanul megfizetni. 

4.14. Amennyiben szükséges, az MTVA köteles a teljesítéshez szükséges helyszínt a 

Szerződő Fél rendelkezésére bocsátani megfelelő időben és módon ahhoz, hogy a 

Szerződő Fél szerződésszerűen képes legyen teljesíteni.  

4.15. A Szerződés teljesítéséhez szükséges eszközöket, anyagi és humán erőforrásokat, 

felszereléseket a Szerződő Fél biztosítja, kivéve, ha a Felek az Egyedi Szerződésben 

ettől eltérő rendelkezést rögzítenek. Ezek költsége a díjban kifejezésre kerül. 

4.16. Amennyiben a Felek a Szerződéssel összefüggő bármely célból eszközöket adnak át a 

másik fél részére, a másik Fél köteles olyan állapotban visszaszolgáltatni azokat, 

amilyen állapotban átvette, ide nem értve az adott eszköz természetes elhasználódásából 

eredő értékcsökkenést. A rájuk bízott eszközök kárainak megtérítéséért a Felek 

magatartásuk felróhatóságától függetlenül teljes felelősséggel tartoznak. 

4.17. Ha a Szerződés teljesítéséhez az MTVA és/vagy közszolgálati médiaszolgáltató 

épületébe, vagy más, külön őrzött helyszínre történő belépés szükséges, a Szerződő Fél 

köteles az ehhez szükséges hiánytalan és teljeskörű adatszolgáltatást olyan határidővel 

az MTVA részére biztosítani, hogy a belépés a teljesítés időpontjára biztosítható legyen. 

4.18. A Szerződő Fél köteles az MTVA által rendelkezésére bocsátott helyszínre vonatkozó 

valamennyi szabályt és előírást maradéktalanul betartani, és a belépési és tartózkodási 

jogosultsága keretein belül maradni. A Szerződő Fél köteles a teljesítés helyén található 

vagy azzal összefüggésben lévő tárgyakat és eszközöket megóvni, továbbá az ott 

tartózkodó személyek munkájának vagy jelenlétének, valamint az MTVA 

közfeladatellátásának zavartalanságát biztosítani. Az ennek a kötelezettségnek a 

megszegéséből vagy elmulasztásából eredő károkért Felek az MTVA felelősségét 

kizárják. 

4.19. A teljesítés során az átadott eszközökben, a rendelkezésre bocsátott helyszínen vagy az 

ott tartózkodók birtokában lévő más eszközökben keletkezett dologi károkat, 

esetlegesen bekövetkezett személyi sérüléseket a Felek haladéktalanul kötelesek 

egymással közölni és a károk enyhítése érdekében minden elvárható intézkedést azonnal 

megtenni.  

4.20. A Szerződő Fél köteles együttműködni az MTVA érdekében eljáró más személyekkel, 

valamint a Szerződéssel érintett projekt más szereplőivel is. Ha a teljesítés helyén 

egyidejűleg vagy egymást követően több személy is tevékenykedik, illetve, ha a 

teljesítéssel elérni kívánt eredményhez több személy összehangolt tevékenysége 

szükséges, a Felek egymás érdekeinek szem előtt tartásával kölcsönösen kötelesek 

mindent megtenni a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzése érdekében.  
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4.21. A Szerződés teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják a Szerződő Fél általános 

szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását. 

4.22. Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy 2022. 01. 10. napjától kezdődően az MTVA 

székhelyére, telephelyeire, egyéb, az MTVA által ilyenként megjelölt feladatellátási 

helyszínekre (a továbbiakban együttesen: helyszínek) kizárólag csak olyan 

feladatellátásban közvetlenül vagy közvetetten érintett személy léphet be, aki megkapta 

a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (továbbiakban: védőoltás), vagy két 

dózisú védőoltás esetén az első dózist, majd 2022. 02. 25. napjától a második dózist és 

ezt a belépés során hitelt érdemlő módon igazolja a személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolvány és a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 

598/2021. (X. 28.) Kormányrendelet 2 § (6) szerinti dokumentumok valamelyikének 

egyidejű bemutatásával.  

Szerződő Fél kijelenti, hogy a fentieket megértette és kötelezettséget vállal arra, hogy 

mindazon személyeket, akik a Szerződő Fél által az MTVA felé teljesíteni vállalt 

szolgáltatás nyújtásában személyesen közreműködve eljárnak a jelen előírásról 

haladéktalanul tájékoztatja, valamint a fenti helyszíneken kizárólag olyan személyeket 

foglalkoztat, illetve amennyiben erre a Szerződés lehetőséget ad, olyan közreműködőket 

vesz igénybe, akik fenti szabályoknak megfelelnek és ezt a jelen pontban rögzített hitelt 

érdemlő módon igazolják.   

Szerződő Fél a jelen okirat aláírásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy tudomásul 

vette és nyugtázta, hogy az MTVA megtagadhatja a belépni szándékozó személy 

belépését, ha a belépni szándékozó személy esetében az előírt feltételek nem állnak fenn 

vagy annak hitelt érdemlő igazolását a belépni szándékozó személy nem vagy nem 

megfelelően teljesíti, valamint tudomással vette, hogy ebben az esetben az általa vállalt 

szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítésének jogkövetkezményei alól nem mentesül, 

mentesülése érdekében nem hivatkozik az MTVA oldalán felmerült szerződésszegő 

vagy a kötelezett szerződésszerű teljesítését lehetetlenné tévő jogosulti magatartásra. 

Amennyiben a jelen pont ellentétes a szerződés valamely rendelkezésével, úgy jelen 

rendelkezést kell alkalmazni. Amennyiben e pont kiegészíti (és nem lerontja) a 

szerződés valamely kapcsolódó rendelkezését, úgy a két rendelkezés együtt 

alkalmazandó. 

V. Díjazás 

5.1. Szerződő Felet a maradéktalan és szerződésszerű teljesítésért az Egyedi Szerződésben 

rögzített díj illeti meg. A díj kifejezett eltérő rendelkezés hiányában magában foglalja 

mindazt a költséget és kiadást, amely a teljesítéssel kapcsolatban felmerült. A Szerződő 

Fél a díj összegén felül költségtérítésre nem jogosult. 

5.2. A Szerződő Fél – az Egyedi Szerződésben rögzített kifejezett eltérő rendelkezés 

hiányában – előlegre vagy részteljesítés utáni díjazásra nem jogosult, csak a 

szerződésszerű teljesítés utáni teljes díj alapján állíthat ki számlát vagy érvényesítheti 

díjigényét. 
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5.3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során esetlegesen létrejövő szerzői mű 

vagy kapcsolódó jogi teljesítmény az Egyedi Szerződésben meghatározott terjedelmű 

felhasználási jogának ellenértékét a díj magában foglalja, annak mértéke a Felek közötti 

szerződéses tárgyalások során a felhasználási engedélyre (jogok átruházására) is 

tekintettel került megállapításra, és a Szerződő Fél ezen a jogcímen a díj összegét 

meghaladó követelést nem támaszthat. 

5.4. Az MTVA a díjat – gazdálkodó szervezet esetén a Szerződő Fél által a teljesítésigazolás 

kiállítását követően, a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint, a teljesítésigazolás 

tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől, míg 

adószámmal nem rendelkező természetes személy esetén a teljesítésigazolás 

kiállításától számított – 45 (negyvenöt) napon belül, banki átutalással fizeti meg. Az 

összeg akkor tekintendő kifizetettnek, amikor azzal az MTVA számlavezető 

hitelintézete az MTVA bankszámláját megterheli. 

5.5. A teljesítést a Szerződő Fél az MTVA által megkívánt, és az Egyedi Szerződés 

mellékletét képező formátumban kiállított teljesítés jelentése alapján az Egyedi 

Szerződésben az MTVA részéről erre a célra megnevezett kapcsolattartó személy 

igazolja a Szerződő Fél felé.  

5.6. A számla benyújtásának helye: MTVA Gazdasági és Vagyongazdálkodási Igazgatóság 

(1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). Elektronikus számla az eszamla@mtva.hu e-mail 

címen nyújtható be. A számlához mellékelten csatolni kell a teljesítésigazolás első 

példányát. A számlán vevőként az MTVA teljes nevét, székhelyét, adószámát, az 

MTVA csoportazonosító számát, külföldi partner esetén EU adószámát, a megrendelés 

tárgyát, valamint amennyiben az releváns a produkció címét fel kell tüntetni. 

5.7. Kizárt az MTVA késedelme arra az esetre, ha a számla nem a jelen ÁSZF-ben 

meghatározott tartalommal kerül kiállításra, vagy nem felel meg a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek, és emiatt azt az MTVA nem fogadja be. 

5.8. Természetes személy Szerződő Fél esetén az MTVA a kifizetésre kerülő díjjal 

kapcsolatos adóelőleg bevallási és befizetési kötelezettségről, valamint a díjat terhelő 

járulékokat illető bevallási és befizetési kötelezettségről a hatályos jogszabályok alapján 

az MTVA a részére leadott adózásra és járulék fizetésre vonatkozó nyilatkozatnak 

megfelelően intézkedik. 

5.9. Jogi személy Szerződő Fél a Szerződés alapján kifizetésre kerülő díjjal kapcsolatos 

valamennyi költségvetési bevallási- és befizetési kötelezettséget a hatályos 

jogszabályok alapján maga teljesíti, azzal kapcsolatban – kifejezett eltérő jogszabályi 

vagy az Egyedi Szerződésben rögzített szerződéses rendelkezés hiányában – az MTVA-

t semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli. 

5.10. A díj kifizetése vagy a teljesítési igazolás aláírása nem értelmezhető a teljesítés vitatása 

jogáról való lemondásként, nem jelenti továbbá a Szerződő Fél mentesülését a 

Szerződésen alapuló bármely kötelezettség alól. 

 

mailto:eszamla@mtva.hu
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VI. Szerződésszegés, hibás teljesítés 

6.1. A Szerződő Fél szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha  

a) a teljesítéssel késedelembe esik; 

b) a teljesítés a Szerződő Fél érdekkörébe eső okból részben vagy egészben 

meghiúsul; 

c) a Szerződő Fél nem a Szerződésnek megfelelően teljesít (hibás teljesítés). 

6.2. A Szerződő Fél teljesítésének vagy részteljesítésének elfogadása, valamint a teljesítési 

igazolás kiállítása az MTVA részéről nem minősül a szerződésszegésből eredő jogairól 

való lemondásnak. 

6.3. A Szerződő Fél szerződésszegése esetén az MTVA az alábbi szankciókat érvényesítheti: 

a) késedelmes teljesítés esetén késedelemi kötbér megfizetését követelheti; 

b) hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér megfizetését követelheti; 

c) a teljesítés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér megfizetését követelheti; 

d) követelheti a szerződésszegéssel okozott kára megtérítését; 

e) a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, vagy a szerződéstől 

elállhat. 

6.4. Ha a Szerződő Fél hibájából szerződésszegésre kerül sor, a Szerződő Fél díjra nem 

jogosult, és köteles a már kifizetett díjnak az MTVA erre szóló felhívásának 

kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belüli visszafizetésére. 

6.5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződő Fél a teljesítési határidővel 

késedelembe esik, úgy ezen időtartamra az MTVA részére késedelmi kötbér fizetésére 

köteles. 

6.6. Ha a Felek a Szerződés teljesítését részfeladatokra bontották és arra ütemtervet 

állapítottak meg, a részfeladattal történő késedelem esetén is késedelmi kötbérfizetési 

kötelezettség keletkezik, több részfeladat teljesítésében beálló késedelem esetén pedig 

a késedelemi kötbér mértéke összeadódik (ide értve a megbízási és vállalkozási 

keretszerződések esetén az egyes eseti megrendelésekből és megbízásokból eredő 

teljesítéseket is). 

6.7. A késedelmi kötbér mértéke a Szerződés szerinti teljes nettó ellenérték vagy egyéb 

formában egyedileg meghatározott kötbéralap az Egyedi Szerződésben rögzített %-a, a 

napokban megállapított határidő esetén minden, a késedelemmel érintett, megkezdett 

napra számítva. A késedelmi kötbér maximuma a Szerződés szerinti kötbéralap Egyedi 

Szerződésben rögzített %-a. 

6.8. A Szerződő Fél hibásan teljesít, ha a teljesítés minősége nem felel meg a Szerződésben 

vagy jogszabályban meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a 

teljesítés során nem tartja be valamely Szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt 

kötelezettségét. Hibás teljesítés esetén a Szerződő Fél hibás teljesítési kötbért köteles 

fizetni, melynek alapja a késedelmesen teljesített részfeladat ellenértékeként 

meghatározott nettó ellenérték, ennek hiányában a teljes szerződéses nettó ellenérték. A 



TV | RÁDIÓ | HÍR | ÚJ MÉDIA 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

 

10 / 22 

hibás teljesítési kötbér a hiba közlésétől a hiba kijavításáig, ennek hiányában a 

Szerződés megszűnéséig terjedő idő után napokban meghatározott határidő esetén 

minden hibás teljesítéssel érintett nap után a fentiek szerint számított nettó ellenérték 

Egyedi Szerződésben rögzített %-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma a 

késedelmesen teljesített részfeladat ellenértékeként meghatározott nettó ellenérték 

Egyedi Szerződésben rögzített %-a , ennek hiányában, vagy a teljes Szerződést érintő 

hiba esetén a teljes nettó ellenérték Egyedi Szerződésben rögzített %-a. 

6.9. Az MTVA jogosult a Szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, 

amennyiben a Szerződő Fél érdekkörébe eső okból a teljesítés meghiúsul, ideértve 

különösen, ha a késedelem vagy a hibás teljesítés olyan mértéket ér el, mely az MTVA 

oldalán érdekmúlást okoz a Szerződés teljesítése vonatkozásában. A Szerződés ezen 

okból történő megszűnését a Felek úgy tekintik, mint amely a Szerződő Félnek felróható 

ok. Felek külön mérlegelés nélkül ilyennek tekintik napokban meghatározott határidő 

esetén az 15 napot elérő késedelmet. 

6.10. A meghiúsulási kötbér összege a Szerződés szerinti nettó ellenérték Egyedi 

Szerződésben rögzített %-a. Meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelemi 

kötbér vagy a hibás teljesítési kötbér érvényesítését. 

6.11. A Felek rögzítik, hogy a Szerződő Fél a kötbér összegét az MTVA felszólításától 

számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles az MTVA bankszámlájára átutalni, 

illetve az MTVA választása szerint jogosult a kötbér igényét a Szerződő Fél részére a 

jelen szerződés szerint fizetendő díjból történő levonás útján vagy a Szerződő Félnek az 

MTVA-val szemben fennálló bármely más követelésébe történő beszámítással 

érvényesíteni. 

6.12. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Szerződő Felet a szerződésszegés egyéb 

jogkövetkezményei, különösen a szerződésszegéssel okozott kár megtérítése alól. Az 

MTVA a kötbér összegén túl minden esetben jogosult a szerződésszegéssel okozott, a 

kötbér összegén felül jelentkező kárának a megtérítésére is. 

6.13. MTVA a Szerződést felmondhatja, ha a Szerződő Fél a Szerződésben vállalt lényeges 

kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli 

felszólítást követő 5 (öt) napon belül. A felszólítás nem feltétele a felmondásnak, ha a 

szerződésszegés olyan súlyú, hogy az MTVA-tól a továbbiakban nem várható el a 

Szerződés fenntartása. A Szerződés ezen okból történő megszűnése esetén az MTVA 

jogosult meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

6.14. Lényeges szerződésszegésnek minősül, különösen, ha a Szerződő Fél az MTVA üzleti 

érdekeit vagy jóhírnevét sértő magatartást tanúsít, így többek között, ha megszegi a rá 

vonatkozó titoktartási kötelezettséget, vagy ha magatartásával vagy tevékenységével a 

Szerződés teljesítését veszélyezteti. 

VII.  Vis maior 

7.1. A Felek nem sújthatók kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a 

szerződésszegés vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior 
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olyan esetekre vonatkozik, mely a Felek érdekkörén kívül következik be, és áltáluk el 

nem hárítható külső hatás következménye. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, 

vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, illetve ehhez kapcsolódó karantén, kijárási 

korlátozás vagy nemzetközi szervezet, illetőleg törvény vagy a Kormány által 

meghatározott bárminemű olyan intézkedés, amely a szerződés teljesítését akadályozza 

vagy lehetetlenné teszi.  

A Felek megállapodnak, hogy ugyanígy vis maiornak tekintik az előbbi rendkívüli 

eseményekre tekintettel az MTVA által kezdeményezett, a testi épség, az élet- és 

vagyonbiztonság megóvását, vagy az ezeket veszélyeztető helyzetek kialakulásának 

megelőzését célzó, és/vagy ezzel összefüggésben a közszolgálati médiaszolgáltatás 

kötelező feladatainak zavartalan ellátását szolgáló biztonsági vagy egyéb intézkedések 

miatti korlátozásokat. A vis maiornak, ha arra a Szerződő Fél hivatkozik, a Szerződő 

Fél oldaláról közvetlen összefüggésben kell lennie a Szerződő Fél tevékenységével és a 

bekövetkezett szerződésszegéssel, valamint olyan oknak kell lennie, amely ésszerű 

erőfeszítés ellenére is akadályozza vagy ellehetetleníti a teljesítést. 

7.2. Vis maiorra bármely fél csak akkor hivatkozhat, ha a felmerüléskor rövid úton 

haladéktalanul, majd 48 (negyvennyolc) órán belül külön ajánlott levélben is értesíti a 

másik felet a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a másik 

fél egyéb irányú utasítást nem ad vagy – utasítási jog hiányában – egyéb irányú 

javaslatot nem tesz, illetve a Felek másként nem állapodnak meg, a vis maiorra 

hivatkozó félnek tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az 

ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a 

teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 

7.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot, a másik félnek 

jogában áll – számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül – a teljes szerződéstől 

elállni oly módon, hogy a vis maiorra hivatkozó félnek erről értesítést küld. A teljesített 

kötelezettségek tekintetében a Felek egymással elszámolnak. 

7.4. Szerződő Fél kijelenti, hogy vis maior esetén is minden tőle elvárható erőfeszítést 

megtesz annak érdekében, hogy feladatait szerződés- és jogszerűen, folyamatosan 

teljesíteni tudja és a lehetséges károkat elkerülje, a felmerülő károkat enyhítse. 

Amennyiben a szerződés vagy valamely szerződéses részszolgáltatás lehetetlenülésének 

lehetséges jövőbeli (bármely okból történő) bekövetkeztére vonatkozó információról 

szerez tudomást, Szerződő Fél köteles arról az MTVA-t haladéktalanul tájékoztatni, és 

jelezni, hogy pontosan milyen (jogi, természetbeni, fizikai, érdekbeli vagy gazdasági) 

okból és mely körülmények között nem lesz képes előreláthatóan a szerződéses 

kötelezettségeit teljesíteni, a lehetetlenülés pontosan mely szerződéses 

szolgáltatás(ok)ra terjed ki, illetve mely feltételek mellett tekinti a lehetetlenülést az 

egész szerződésre vonatkozóan megállapíthatónak. Az MTVA válaszának esetleges 

hiánya nem tekinthető a lehetetlenülésre vonatkozó Szerződő Fél általi közlés (vagy a 

megváltozott körülmények közötti teljesítés szerződésszerű) elfogadásának, továbbá 

nem érinti a Szerződő Fél esetleges kártérítési felelősségét, amennyiben a lehetetlenülés 
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a Szerződő Félnek felróhatóan következik be vagy kárelhárítási, kárenyhítési 

kötelezettségének a Szerződő Fél nem tesz eleget. 

7.5. Ha a szerződés teljesítése vis maior miatt lehetetlenül, a Felek megállapodnak, hogy a 

Szerződő Felet legfeljebb a lehetetlenülés időpontjáig elvégzett indokolt és szükséges 

munka, valamint az okszerűen felmerült, igazolt költségei mértékéig illetheti meg 

ellenérték, függetlenül attól, hogy a vis maiornak minősülő, nem felróható lehetetlenülés 

melyik fél érdekkörében merült fel. Amennyiben a várhatóan bekövetkező – vagy ha ez 

nem volt előrelátható, a bekövetkezett – lehetetlenülésről való haladéktalan tájékoztatási 

kötelezettségét a Szerződő Fél elmulasztja, köteles az MTVA ebből eredő kárát 

megtéríteni. 

VIII. Jótállás, szavatosság 

8.1. Amennyiben a Felek eltérően nem rendelkeznek, a Szerződő Felet jog- és 

kellékszavatossági kötelezettség terheli a Szerződés eredményeképp létrejövő vagy a 

Szerződés teljesítése eredményeként az MTVA-nak átadott tárgyi eszközök és szellemi 

alkotások tekintetében. 

8.2. Jogszavatossági kötelezettsége körében a Szerződő Fél szavatol azért, hogy harmadik 

személynek nincs olyan joga, amely az MTVA jogszerzését és a tárgyi eszköz vagy a 

szellemi alkotás felhasználását korlátozná, akadályozná vagy kizárná. 

8.3. Kellékszavatossági kötelezettség terheli a Szerződő Felet a szerződésszerű teljesítéséért. 

A tárgyi eszközt vagy a szellemi alkotást érintő teljesítés akkor szerződésszerű, ha az 

megfelel a Szerződésben megfogalmazott követelményeknek, hatósági előírásoknak, 

illetőleg a kivitelezhetőségi, gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek. 

8.4. A Szerződésben az Egyedi Szerződésben rögzítettek szerint a Felek jótállási 

kötelezettséget állapíthatnak meg, mely a jogszabály erejénél fogva fennálló 

kellékszavatossági kötelezettséget nem érinti. 

8.5. A Szerződő Fél szavatol a jogszerű eljárásáért, és amennyiben bármely, szankció 

alkalmazására jogosult szervezet az MTVA-t és/vagy a közszolgálati médiaszolgáltatót 

a Szerződő Fél teljesítésével összefüggő, Szerződő fél tevékenységéből vagy 

mulasztásából eredő jogsértésre tekintettel elmarasztalja, a Szerződő Fél teljeskörűen 

megtéríteni tartozik mindazt a kárt, ami az MTVA-t és/vagy a közszolgálati 

médiaszolgáltatót ebből eredően éri, abban az esetben is, ha a teljesítést egyébként az 

MTVA szerződésszerűnek fogadta el. 

8.6. A Szerződő Fél a jótállási vagy szavatossági kötelezettsége körében keletkezett fizetési 

kötelezettségének megfelelő összeget az MTVA fizetési felszólítását követő 5 (öt) 

munkanapon belül átutalja az MTVA által megjelölt számlaszámra. Amennyiben az 

MTVA-t a Szerződő Fél tevékenységével összefüggésben bírság megfizetésére 

kötelezik vagy terhére egyéb fizetési kötelezettséget állapítanak meg, a Szerződő Fél a 

kár elhárítása érdekében a marasztalás összegét – a határozattal szembeni jogorvoslatra 

tekintet nélkül – köteles az MTVA – a határozatot másolatban tartalmazó – tájékoztatása 
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alapján és rendelkezése szerint, a tájékoztatásban meghatározott határidőn belül, 

közvetlenül megfizetni a jogosult vagy az MTVA részére. 

8.7. Az MTVA követelésének elévülését megszakítja a Szerződő Fél részére küldött 

értesítés, teljesítésre vonatkozó felhívás vagy bármely adat szolgáltatására történő 

felszólítás. 

IX. Titoktartás és jóhírnév védelme 

9.1. A Szerződés megkötésére irányuló tárgyalások megkezdésével a Felek kötelezik 

magukat arra, hogy a tárgyalások és a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott 

adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket, természetes személyre 

vonatkozó információkat és/vagy a vonatkozó hatályos jogszabályok – különösen az 

üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény – rendelkezései értelmében üzleti 

titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a jelen Szerződés 

teljesítéséhez szükséges mértékben, a hatályos jogszabályokat betartva használják. Ezt 

a rendelkezést a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaik, esetleges teljesítési 

segédeik is kötelesek betartani. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek 

megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és Közreműködőik 

részére. 

9.2. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a 

Feleket a jelen Szerződés során abban az esetben is terhelik, ha a tárgyalások 

megkezdését követően szerződéskötésre nem kerül sor közöttük. A titoktartási 

kötelezettség a Feleket a szerződés megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül 

terheli. A Felek titoktartási kötelezettsége nem akadályozza a jogszabályon alapuló 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. 

9.3. Szerződő Fél és a személyes közreműködő teljes felelősséggel tartozik az általa a 

nyilvánosság felé tett nyilatkozatokért (ideértve többek között a sajtóban, a közösségi 

oldalakon, fellépéseken, egyéb megjelenéseken tett nyilatkozatokat is) és kifejezetten 

vállalja, hogy sem az MTVA-val, sem a közszolgálati médiaszolgáltatóval, azok 

tevékenységével kapcsolatban, továbbá csatornák, műsorok tárgyában, negatív tartalmú 

nyilatkozatot semmilyen formában nem tesz, sem a  Szerződés hatálya alatt, sem annak 

lejártát követően. Szerződő Fél ezen kötelezettségére a Felek megfelelően irányadónak 

tekintik a Szerződésnek a jóhírnév, az üzleti titok védelmére és a titoktartást szabályozó 

rendelkezéseit. 

9.4. A Szerződő Fél jelen pontban írt kötelezettségvállalásának megszegése esetén az 

MTVA jogosult a Szerződés teljes ellenértékének megfelelő díjazás /bruttó/ összegének 

megfelelő kötbérigényt érvényesíteni, továbbá az MTVA-t és/vagy a közszolgálati 

médiaszolgáltatót ezzel összefüggésben ért, az elmaradt hasznot is magába foglaló teljes 

kár és sérelemdíj megtérítését is követelni. A jelen pontban meghatározott 

szerződésszegéssel kapcsolatos igényeit az MTVA – választása szerint – a személyes 

közreműködővel szemben közvetlenül is érvényesítheti; a Szerződő Fél és a személyes 

közreműködő fentiek tekintetében egyetemleges felelősséggel tartozik. A Szerződő Fél 

köteles saját költségén a szerződés e pontban foglalt feltételek szerinti ellátását és az 



TV | RÁDIÓ | HÍR | ÚJ MÉDIA 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

 

14 / 22 

MTVA kapcsolódó jogainak gyakorlását akként biztosítani, hogy erre teljeskörűen és 

zavartalanul biztosító szerződést köt a személyes közreműködőkkel. 

X. Szerzői jogi és szerzői joghoz kapcsolódó jogi védelem alatt álló alkotásokra (a 

továbbiakban együttesen: Mű) vonatkozó rendelkezések 

10.1. A Szerződésben rögzített eltérő rendelkezések hiányában a Szerződő Fél a Szerződés 

aláírásával minden, a Szerződés teljesítése során általa létrehozott és a Szerződő Fél 

rendelkezésére bocsátott szerzői jogi és vagy szomszédos jogi jogvédelem alatt álló 

anyag felett időbeli és területi korlátozás és további jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, 

kizárólagos, harmadik személyre átruházható, a szerzői jogi – beleértve a személyhez 

fűződő és vagyoni jogok megsértése miatti perindítási jogot is – biztosító felhasználási 

jogot enged az MTVA részére. Ezen jogok a Műnek az MTVA részére történő 

átadásával szállnak át az MTVA-ra. A felhasználási/hasznosítási jog ellenértékét a 

Szerződés ellenértéke tartalmazza, a Szerződő Felet megillető díjat a Felek erre 

tekintettel állapítják meg. 

10.2. A felhasználási engedély kiterjed a mindenkor hatályos szerzői jogi törvény által 

megengedett lehető legteljesebb mértékű jogátruházásra (vagyoni jogok 

engedélyezésére) különösen: a Mű vagy műrészlet bármely platformon vagy módon 

történő nyilvánossághoz közvetítésének (különösen: földi és műholdas sugárzással, 

kódoltan vagy kódolatlanul, vezeték vagy hasonló eszköz útján, vagy az Szjt. 26.§ (8) 

bekezdésében foglaltak szerinti, más módon történő jeltovábbítással), átdolgozásának, 

nyilvános előadásának, a bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen 

rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő 

többszörözésének és a többszörözött műpéldányok terjesztésének, továbbá a 

megbízás/megrendelés teljesítése eredményeként átadott Mű (és a mű sajátos címe, 

valamint a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak) valamennyi lehetséges 

másodlagos (akár reklámcélú, akár egyéb kereskedelmi – merchandising –) 

felhasználásának jogára. A Felek rögzítik, hogy a terjesztés joga kiterjed a 

műpéldányoknak az országba forgalomba hozatali céllal történő behozatalára, valamint 

haszonkölcsönbe-, illetőleg bérbeadására is. A Felek a kizárólagos jogszerzésre 

tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 51. § (4) bekezdésben 

biztosított felmondás jogát öt évre kizárják, a díj a jelen pont szerinti jogról való 

lemondás ellenértékét is tartalmazza. 

10.3. Felek rögzítik, hogy az Mttv. értelmében a Mű műpéldányai, valamint a Műre 

vonatkozó az MTVA részére engedélyezett felhasználási jog a közszolgálati 

médiavagyon részét képezi, továbbá, hogy ennek megfelelően a Művet az MTVA a 

közszolgálati médiaszolgáltató számára (külön engedély és díjfizetési kötelezettség 

nélkül) jogosult feladatai ellátásához szükséges felhasználás, így különösen 

nyilvánossághoz közvetítés céljára átadni, amely alapján a közszolgálati 

médiaszolgáltató a Művön felhasználási jogot szerez. 
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10.4. Az MTVA jogosult a Művet érintő engedély nélküli felhasználás, vagy bármilyen 

módon bekövetkező szerzői jogi jogsértés miatt saját nevében fellépni, peres vagy peren 

kívüli eljárásban az őt megillető felhasználási jog alapján eljárni. 

10.5. A Szerződő Fél kifejezett és feltétlen jogszavatosságot vállal, hogy az MTVA részére 

átruházott felhasználási jogokkal kizárólagosan rendelkezik, illetve amennyiben a Mű 

elkészítésére irányuló tevékenységét harmadik személyek szerzői és egyéb szellemi 

alkotásokhoz fűződő jogainak felhasználásával végezte, úgy valamennyi érintett 

személlyel olyan tartalmú megállapodásokat kötött, amely alapján kizárólagosan 

jogosult az MTVA részére biztosított felhasználási jogok átruházására. 

10.6. A Szerződő Fél közvetlenül helyt áll a harmadik személyek részéről az MTVA-val 

és/vagy a közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben a szerzői jogok megsértése miatt 

támasztott bármely igényért, az MTVA és a közszolgálati médiaszolgáltató felelőssége 

e körben kizárt. A Szerződő Fél közvetlen helytállásánál fogva az igényt előterjesztő 

harmadik személy a Szerződő Felet közvetlenül keresheti meg illetve perelheti, továbbá 

a Szerződő Fél az érintett személy vagy az MTVA felhívására köteles az eljárásban 

kötelezettként (alperesként, kérelmezettként, stb) részt venni. 

XI. Együttműködések, értesítések, kapcsolattartás 

11.1. A teljesítés során a Felek kötelesek együttműködni egymással, továbbá kötelesek a 

szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve 

igénybe venni. 

11.2. Felek egymás felé olyan módon küldik meg közléseiket, hogy az később bizonyítható 

legyen, így elsődlegesen írásban rögzítik azokat. Felek - ide nem értve a 11.3. pontban 

szabályozott, a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos iratok közlését -

szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az e-mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. 

Kétség esetén mind levél, mind e-mail esetében a küldő Felet terheli annak a 

bizonyítása, hogy a másik Fél részére az üzenetet elküldte. Az üzenet megküldése 

bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, e-mail esetében 

elektronikus kézbesítési jelentéssel. 

11.3. Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából 

különösen fontos iratokat (szerződés megszüntetésére, módosítására vonatkozó iratok, 

a lehetetlenülés körében szóló értesítések, hibás teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozatok) 

személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére. 

11.4. Felek kifejezetten megállapodnak egymással, hogy a fentiek szerinti tértivevényes, 

ajánlott levél (a továbbiakban: Levél) esetében, a Levelet a postai feladás napját követő 

5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt 

eredménytelen, mert a címzett a Levelet a postai szolgáltató értesítése ellenére nem vette 

át („nem kereste” jelzés). A Levelet szintén a fentiek szerinti időpontban kell 

kézbesítettnek tekinteni abban az esetben is, ha a címzett az átvételt megtagadta 

(„átvételt megtagadta” jelzés), továbbá akkor is, ha az átvétel egyéb okból hiúsult meg 

(„elköltözött”, „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzések). 



TV | RÁDIÓ | HÍR | ÚJ MÉDIA 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

 

16 / 22 

11.5. Valamely fél által a másik félnek a jelen Szerződéssel összefüggésben küldött 

értesítések vagy más kommunikáció céljára az Egyedi Szerződésben rögzített címzettek, 

címek és e-mail címek szolgálnak. 

11.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást 

2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni. 

XII. Exkluzivitás 

12.1. Amennyiben a Szerződés médiatartalomban való megjelenésben történő 

közreműködésre [ideértve különösen: műsorvezetői tevékenység ellátása és/vagy 

képernyős megjelenés, illetve csatornahang biztosítása, szakértő (műsorban) / 

szakkommentátor, (szerkesztő-) riporter tevékenység] is kiterjed, úgy MTVA 

exkluzivitásra vonatkozó kikötéseket tehet, melynek részletes feltételeit Felek az Egyedi 

Szerződésben rögzítik. 

XIII. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

13.1. Szerződő Fél tartozik az MTVA hatályos Adatvédelmi Szabályzatát 

(https://mtva.hu/adatvedelmi-szabalyzat.pdf), megismerni, és azt saját magára, illetve a 

vele munkaszerződés alapján és a szerződés teljesítésében részvevő egyéb 

jogviszonyban eljáró közreműködő személyekre nézve kötelező erejűnek tekinteni, és 

azt betartani. 

13.2. Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy az MTVA az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: 

Általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai, amennyiben a 

Szerződő fél természetes személy, úgy a 6. cikk b) pontja szerinti jogalapon kezeli a 

szerződés megkötése (így különösen jelen szerződés előkészítése, többszörözése, 

adminisztrációja, nyilvántartása stb.) és teljesítése során a rendelkezésére bocsátott 

valamennyi személyes adatot. 

13.3. Az MTVA a Szerződésben a Szerződő Fél által kapcsolattartásra kijelölt természetes 

személyek személyes adatait az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja alapján jogosult kezelni. Az adatkezelésre az MTVA és a Szerződő Fél közötti 

Szerződés teljesítése kapcsán kerül sor. A szerződésben megadott kapcsolattartói adatok 

vonatkozásában a Szerződő Fél adatkezelőként a megfelelő tájékoztatási kötelezettség 

és jogalap megléte mellett továbbíthatja az adatokat az MTVA felé. Az MTVA ezen 

személyes adatokat a Szerződő Féllel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

lehetővé tétele céljából kezeli. Az adatkezelés során az érintettek információs és 

önrendelkezési joga korlátozódik az MTVA szerződés teljesüléséhez kapcsolódó jogos 

érdekeivel szemben, mely – tekintve az érintetti jogok minimális korlátozását, valamint 

a korlátozás érintettek részéről való előreláthatóságát és kiszámíthatóságát – jelentősebb 

érdek. Mivel az érintetti jogok sérelme nem valószínű, és az MTVA-nak az 

adatkezeléshez fűződő jogos érdeke erősebb, mint az érintetti jogok minimális 

https://mtva.hu/adatvedelmi-szabalyzat.pdf),
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korlátozásához fűződő érdek, így a kapcsolattartásra szolgáló adatok kezelését az 

érdekmérlegelés eredményeként a Felek jogszerűnek tekintik. 

Az MTVA-t terhelő tájékoztatási kötelezettséget a Szerződő Fél tartozik teljesíteni az 

érintettek felé a jelen ÁSZF XIII. pontjában foglaltak, valamint az MTVA Adatvédelmi 

Szabályzatának ismertetésével. A tájékoztatás elmulasztásából eredő felelősség alól a 

Szerződő Fél köteles az MTVA-t mentesíteni és köteles megtéríteni mindazt a kárt, ami 

az MTVA-t ebből eredően éri. 

13.4. Szerződő Fél kifejezetten tudomásul veszi, hogy az MTVA jogosult az általa kezelt 

személyes adatokat ügyvéd, könyvvizsgáló, illetve a bérügyviteli és humánügyviteli 

szolgáltató (adatfeldolgozók) felé továbbítani annak érdekében, hogy a jogviszonnyal 

összefüggésben felmerülő speciális feladatokat elláthassa. Szerződő Fél erről köteles 

azon, vele jogviszonyban álló érintett természetes személyeket is tájékoztatni, akik 

személyes adata a Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban az MTVA 

részére továbbításra kerül. 

13.5. Szerződő Fél kizárólagosan felel azért, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, 

különösen az általa közvetlenül gyűjtött személyes adatok kezelését jogszerűen végzi, 

továbbá szavatolja az MTVA részére esetlegesen megküldött személyes adatok 

kezelésének jogszerűségét. A közvetlenül a Szerződő Fél által jogszerűtlenül gyűjtött 

személyes adatok kezeléséből eredő károkat Szerződő Fél köteles megtéríteni, az 

MTVA az ebből eredő károkért nem felel. 

13.6. Szerződő Fél kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges célból, az ahhoz szükséges 

adatkörben és ideig jogosult az MTVA-val munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek adatait, vagy a Szerződés 

teljesítése során a Szerződő Fél részére bármilyen okból átadott személyes adatokat 

kezelni. A Szerződés megszűnését követően a Szerződő Fél haladéktalanul törli azokat 

az általa kezelt személyes adatokat, amelyek kezelésének célja megszűnt, kivéve, ha az 

adatokat más cél miatt jogszerűen köteles vagy jogosult kezelni. 

13.7. Szerződő Fél az Egyedi Szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek fogadja el a 

http://mtva.hu/szerzodo-partnereinknek/ oldalon olvasható „Adatfeldolgozói 

Szerződések Általános Feltételei” dokumentumban (a továbbiakban: Adatfeldolgozási 

ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. Az Egyedi Szerződés az Adatfeldolgozási és a jelen 

ÁSZF rendelkezéseivel együtt adatfeldolgozási megállapodásnak is minősül. 

Amennyiben a Szerződés teljesítése a Szerződő Fél részéről az MTVA részére végzett 

adatfeldolgozási szolgáltatást is eredményez, az Adatfeldolgozási ÁSZF rendelkezései 

a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a végzett adatfeldolgozás feltételeit, a felek 

ezen tevékenységre vonatkozó speciális jogait és kötelezettségeit a Szerződés, a jelen 

ÁSZF és az Adatfeldolgozási ÁSZF együttesen tartalmazzák. Szerződő Félnek a 

Szerződés hatályától függetlenül is meg kell felelnie az Adatfeldolgozói ÁSZF-ben 

meghatározott követelményeknek. 

 

http://mtva.hu/szerzodo-partnereinknek/
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XIV. Szerződés megszűnése 

14.1. A határozott idejű Szerződés megszűnik a határozott idő leteltével. 

14.2. A határozatlan időre kötött Szerződést a Felek indokolás nélkül, bármikor rendes 

felmondással, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, az Egyedi Szerződésben 

rögzített felmondási idővel jogosultak megszüntetni. 

14.3. Rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal csak a jelen ÁSZF-ben vagy az Egyedi 

Szerződésben meghatározott esetekben szüntethető meg a Szerződés.  

14.4. A Szerződéstől történő elállásnak a jelen ÁSZF-ben vagy az Egyedi Szerződésben 

meghatározott esetekben van helye. 

14.5. A Szerződés a fentieken kívül megszűnik akkor is, ha azt az MTVA egyoldalú, 

indokolás nélküli, írásbeli, címzett jognyilatkozattal felmondja a következők 

megtartásával: a felmondási idő 15 (tizenöt) naptári nap, amely attól a naptári naptól 

számítandó, amikor az arról szóló nyilatkozatot igazolhatóan postára adta, illetve más 

módon történő közléssel igazolhatóan a Szerződő Fél tudomására hozta. Amennyiben 

az MTVA rövidebb határidővel mondja fel a szerződést, az a felmondás jogszerűségét 

nem érinti, de a bizonyított kár mértékéig a Szerződő félnek kártérítéssel tartozik. 

14.6. A Szerződést bármelyik Fél akkor jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha 

a) a másik Fél az üzleti tevékenységét felfüggeszti; 

b) a másik Fél teljes egészében vagy részben elveszíti döntési szabadságát vagy a 

vagyona feletti rendelkezési jogát bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a 

helyzet visszafordítható-e, kivéve, ha a vagyon feletti rendelkezési jog korlátozása 

a Fél elleni csődeljárás megindulásából ered; 

c) a Szerződésből származó bármely kötelezettségét megszegte, és az érintett Fél 

előzőleg legalább 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével, a 

jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólította a szerződésszegő Felet a 

szerződésszegés megszüntetésére, de a határidő eredménytelenül telt el, vagy 

d) vis maior helyzet állt elő és az akadály 30 (harminc) napon belül nem hárult el. 

14.7. Az MTVA abban az esetben is jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

amennyiben 

a) a Szerződő Fél a Szerződés rendelkezéseit súlyosan, vagy ismétlődően megszegi; 

b) a Szerződő Fél feladatait határidőben nem végzi el, ill. elmulasztott elfogadható 

időn belül eleget tenni a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek; 

c) a Szerződő Fél ellen jogerősen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul; 

d) a Szerződő Fél a hibás teljesítés esetén a kijavítást nem vállalta, vagy a teljesítés 

hibáját ésszerű időn belül egyéb módon nem hárította el, illetve a feladat 

tulajdonságaira és az MTVA által elvárható rendeltetésre figyelemmel a MTVA-

nak okozott jelentős hátrány nélkül nem tud eleget tenni; 
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e) olyan magatartást tanúsít, amely az MTVA, a közszolgálati médiaszolgáltató vagy 

ezek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó cégek, és általuk alapított alapítványok 

jogos érdekeit, jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti; 

f) előnyöket kínál, ígér vagy ad olyan személyeknek, akik az MTVA oldalán a 

szerződés előkészítésében, megkötésében vagy végrehajtásában közreműködnek, 

vagy e személyeknek közeli hozzátartozói; 

g) a Szerződő Fél bármely közreműködője tanúsítja az f)-g) pontokban foglaltakat. 

 

14.8. Az MTVA a Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására jogosult akkor is, 

a) ha Szerződő Féllel, annak vezető tisztségviselőjével, vagy Megbízott minősített 

befolyással rendelkező tagjával vagy annak vezető tisztségviselőjével szemben 

büntetőeljárás indul, vele szemben bűncselekmény gyanúja merül fel; 

b) ha a Szerződő Fél, annak vezető tisztségviselője, munkavállalója, vagy megbízottja, 

vagy alvállalkozója hamis információt szolgáltat a szerződés teljesítése vagy a 

szerződés megkötése során; 

c) ha Szerződő Fél, annak vezető tisztségviselője, vagy Szerződő Fél minősített 

befolyással rendelkező tagja vagy annak vezető tisztségviselője az MTVA, a 

közszolgálati médiaszolgáltató vagy tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó cégek 

és általuk alapított alapítványok céljával nem összeegyeztethető vagy 

tisztességtelen üzleti magatartást tanúsít; 

d) Szerződő Fél, annak vezető tisztségviselője, alkalmazottja, alvállalkozója vagy 

Szerződő Fél minősített befolyással rendelkező tagja vagy annak vezető 

tisztségviselője a tisztességes versenyre vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályt 

és kereskedelmi előírást megsért, vagy ennek érdekében a megfelelő és szükséges 

megelőző intézkedéseket elmulasztja; 

e) Szerződő Féllel, annak vezető tisztségviselőjével, alvállalkozójával vagy Szerződő 

Fél minősített befolyással rendelkező tagjával vagy annak vezető 

tisztségviselőjével szemben korrupció vagy a vesztegetés gyanúja merül fel; 

f) Szerződő Fél, annak vezető tisztségviselője, alkalmazottja, alvállalkozója vagy 

Szerződő Fél minősített befolyással rendelkező tagja vagy annak vezető 

tisztségviselője és Szerződő Fél vagy az MTVA között összeférhetetlenség merül 

fel, és ezt az összeférhetetlenséget nem jelenti és nem szünteti meg. 

14.9. Szerződő Fél az Egyedi Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 14.7. f) és g), 

valamint a 14.5. pontokban rögzített feltételek a Szerződés aláírásakor nem állnak fenn, 

és az ebben bekövetkező változást az MTVA részére haladéktalanul bejelenti. 

14.10. Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy mivel a Szerződésben meghatározott ellenérték 

fedezete döntően az MTVA részére a költségvetésből nyújtott összeg, ezért az 1 (egy) 

évet meghaladó időtartamra kötött szerződések vonatkozásában, amennyiben az MTVA 

finanszírozásának feltételeiben olyan jelentős változás áll be, amely lehetetlenné teszi a 
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Szerződésben meghatározott díj kifizetését, az MTVA jogosult a szerződés egészétől 

vagy egy részétől elállni, illetve – amennyiben az eredeti állapot nem állítható helyre – 

választása szerint a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a megbízás, 

megrendelés terjedelmét a rendelkezésére álló költségvetési fedezetnek megfelelő 

mértékben módosítani. Az utóbbi esetben a Szerződő Fél a módosító nyilatkozat 

kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül írásban köteles nyilatkozni a módosítás 

elfogadásáról. Amennyiben a Szerződő Fél a módosítást nem fogadja el, a szerződés az 

ezt tartalmazó nyilatkozat kézhezvételének napján megszűnik. Amennyiben a Szerződő 

Fél a módosítást elfogadja, vagy a fenti határidőn belül nem tesz észrevételt a módosítási 

indítványra, a Szerződés az abban foglalt tartalommal módosul. 

14.11. A Szerződésnek a teljeskörű teljesítését megelőzően bármely okból történő megszűnése 

esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással. Amennyiben a szerződéses szolgáltatás 

osztható szolgáltatásnak minősül, és a részteljesítés a Szerződés céljának megfelel, és 

az MTVA érdekeivel ez összhangban áll, úgy az MTVA a részteljesítésnek megfelelő 

ellenértéket fizeti meg a Szerződő Partner részére.  

14.12. Ha a Szerződést a Szerződő Fél alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni az 

MTVA-nak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra az MTVA 

szerződésszegése vagy az MTVA oldalán felmerült vis maior miatt került sor. 

XV. Eszközhasználat 

15.1. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szerződő Fél a szerződés teljesítéséhez az 

MTVA vagyonkezelésében lévő munkaeszközeit kívánja használni, köteles ehhez az 

MTVA előzetes írásbeli hozzájárulását megszerezni. A Felek megállapodnak abban, hogy 

Szerződő Fél jelen Szerződés teljesítéséhez, térítés fejében az MTVA honlapján („Szerződő 

Partnereinknek” menüpontban) nyilvánosan elérhető szolgáltatások (különösen 

eszközökhöz, csomagonként meghatározott szolgáltatások) igénybevételéhez kérhet az 

MTVA-tól hozzájárulást. Az MTVA által közzétett szolgáltatások, eszközök, csomagok és 

ellenértékük a fent írt nyilvános oldalról hozzáférhetők, az abban bekövetkező változásokat 

Szerződő Fél köteles folyamatosan figyelemmel kísérni. A honlapon közzétett 

szolgáltatásokés kapcsolódó árjegyzék módosítását a hatálybalépést megelőző 15 nappal az 

MTVA közzéteszi és értesíti a Szerződő Felet (hatályos értesítésnek minősül az MTVA 

vállalati weboldalán fenti módon történő közzététel is. A Szerződő Fél a módosítással 

érintett korábbi eszközhasználatot (szolgáltatás-igénybevételt) az ÁSZF módosításának 

hatálybalépését megelőző 15 napon belül írásban elfogadhatja, vagy lemondhatja, továbbá 

kezdeményezheti az eszközhasználat feltételeinek egyező akarattal történő módosítását. 

Amennyiben a Szerződő Fél a megadott 15 napos határidőben belül semmilyen 

nyilatkozatot nem tesz, úgy a használatra, igénybevételre való jogosultsága a megadott 

határidő utolsó napján megszűnik.  
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15.2. A Szerződő Fél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az általa átvett, az 

MTVA tulajdonát képező (vagyonkezelésében álló) dolgok és eszközök kizárólag jelen 

szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítéséhez használhatók. Szerződő Fél tudomásul 

veszi továbbá, hogy az átadott eszközökről elérhető informatikai rendszerek biztonsága 

érdekében az általa használt internet és e-mail tartalom – a nemkívánatos, kártékony 

kódok informatikai rendszerbe történő bekerülésének megelőzése céljából – 

ellenőrzésre, szűrésre kerül; az informatikai és alkalmazói rendszerekkel, 

szolgáltatásokkal történő szándékos visszaélések visszakereshetősége érdekében az 

informatikai és alkalmazói rendszerek, szolgáltatások használata rögzítésre (naplózásra) 

és ellenőrzésre kerül. 

15.3. Szerződő Fél ezen felül kijelenti, hogy az általa átvett informatikai eszközök hardver és 

szoftver vagy alkalmazások integritását megőrzi, azokra jogosulatlanul programokat 

nem telepít, alkatrészeket nem cserél; továbbá az informatikai rendszerekben az 

azonosítására szolgáló információkat [felhasználói név/nevek és jelszó/jelszavak] 

ismeri, titkosságuk megőrzésére kötelezettséget vállal, az(oka)t illetéktelen személy 

tudomására nem hozza, leírva, hozzáférhető helyen nem tartja. Kijelenti továbbá, hogy 

az MTVA által biztosított eszközök és informatikai szolgáltatások magáncélú 

használatából eredő, minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 

szerződésellenes használat következménye, a polgári jog szabályai szerint teljes 

felelősséggel tartozik, valamint akként nyilatkozik, hogy az MTVA-nak a vonatkozó 

informatikai szabályait megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, azok 

megszegéséért a polgári jog szabályai szerint teljes felelősséggel tartozik. 

15.4. Szerződő Fél az általa használt – MTVA tulajdonát képező (vagyonkezelésében álló) – 

eszközöket és szolgáltatásokat harmadik személy használatába nem adhatja. E 

kötelezettség megszegéséből származó kárért a Szerződő Fél a polgári jog szabályai 

szerint teljes felelősséggel tartozik. 

15.5. Az átadott eszközök használata során az MTVA gondoskodik az eszközök 

karbantartásáról és azoknak a hibáknak a kijavításáról, amelyek a rendeltetésszerű 

használat mellett jelentkeznek. Ha üzemeltetés közben a Szerződő Fél rendellenességet 

észlel, köteles az eszközt haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel egyidejűleg az 

MTVA-t értesíteni. Amennyiben az átadott eszköz a Szerződő Fél hibájából 

megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, a Szerződő Fél köteles az eszköz értékét 

megtéríteni. 

15.6. Amennyiben a Szerződő Fél a használati jogának megszűnését követően szolgáltatja 

vissza az átadott eszközöket, az MTVA jogosult a havi használati díj 100 %-át kitevő 

felárat a havi díjon felül felszámítani. 

XVI. Alkalmazandó jog, jogviták rendezése és eljáró bíróság meghatározása 

16.1. A jelen ÁSZF-re és minden olyan Szerződésre, amelynek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan 

részét képezi a magyar jog alkalmazandó, és azokat a magyar jogszabályoknak és 

jogalkalmazói gyakorlatnak megfelelően kell értelmezni.  
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16.2. Az MTVA és a Szerződő Fél a Szerződésből felmerülő jogvitáikat békés úton, 

egyeztetések keretében törekednek rendezni, szükség szerint közvetítői eljárás 

igénybevételével is.  

16.3. Amennyiben a jogvita rendezéséhez peres eljárás igénybevétele válik szükségessé, úgy 

– a jogszabályban meghatározott kizárólagos hatáskör vagy illetékesség esetét kivéve – 

a Felek által az Egyedi Szerződésben kikötött, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság 

válik kizárólagosan illetékessé, ilyen rendelkezés hiányában az MTVA székhelye 

szerint illetékes bíróság a kikötés folytán kizárólagosan illetékes bíróság. 

 


