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1. Az Általános Szerzıdési Keretfeltételek hatálya
1.1.
Jelen Általános Szerzıdési Keretfeltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) mindazon szerzıdési feltételeket tartalmazzák,
amelyek alapján a Class FM országos kereskedelmi rádiót, valamint az ahhoz kapcsolódó honlapot mőködtetı
ADVENIO Mősorszolgáltató Zrt. (székhelye: 1089 Budapest, Üllıi út 102., cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság,
mint Cégbíróság, cg. 01-10-046459 adószáma: 14894138-2-42, a továbbiakban: “Class FM” vagy
„Médiaszolgáltató”), a Mősorterjesztı részére a Csatorna mősorátterjesztésre felajánlja, valamint a terjesztést az
erre vonatkozó szerzıdés alapján, lehetıvé teszi.
1.2.
Jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a Médiaszolgáltató és az Antenna Hungária Zrt., valamint az Antenna Digitális
Televízió Mősorterjesztı Kft. között létrejött Szerzıdésekre.
1.3.
A Class FM, mint jelentıs befolyásoló erejő (a továbbiakban: JBE) médiaszolgáltató, az Mttv. 78.§ (1) bekezdése
szerint a jelen ÁSZF-ben teszi közzé a Csatorna terjesztésével kapcsolatban kialakított, ill. használt általános
szerzıdési keretfeltételeit.
1.4.
A jelen ÁSZF és a Mősorterjesztıvel kötött Szerzıdés eltérése esetén, a Szerzıdés rendelkezései az irányadóak.
2. Fogalmak
A jelen ÁSZF értelmezése során használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
„Elıfizetı” jelent bármely személyt, aki jogosult lineáris rádiós médiaszolgáltatások vételére a Mősorterjesztıvel
kötött érvényes megállapodás alapján, függetlenül attól, hogy ténylegesen fogadja-e vagy veszi-e ezen lineáris rádiós
médiaszolgáltatásokat, illetve fizeti-e ezen szolgáltatás díját a Mősorterjesztınek.
„Mősor vagy Csatorna” jelenti azt a lineáris rádiós médiaszolgáltatást, amely magában foglalja a napi 24 órás
adásidejő és 24 órás mősoridejő, magyar nyelvő kódolatlanul fogható ClassFM elnevezéssel sugárzott rádiómősort.
„Mősorszolgáltató vagy Médiaszolgáltató” jelenti az ADVENIO Mősorszolgáltató Zrt-t (székhelye: 1089
Budapest, Üllıi út 102., cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, cg. 01-10-046459 adószáma: 148941382-42.
„Mősorterjesztés vagy terjesztés” jelenti a bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési
szolgáltatást, amely során a Mősorszolgáltató által elıállított jeleket a Mősorszolgáltatótól az elıfizetı, vagy
felhasználó vevıkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertıl és technológiától.
„Mősorterjesztı” jelenti azt a személyt, amely a Csatorna terjesztése tárgyában a Mősorszolgáltatóval szerzıdést
köt.
„Szerzıdés”jelenti a Mősorszolgáltató es a Mősorterjesztı között a Csatorna terjesztése tárgyában létrejött egyedi
megállapodást.
„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényt

„Médiatv.” a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
„Smtv.” a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetı szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
„Szjt.” a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
3. A Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
3.1.
A SzerzıdésselkapcsolatosegyeztetéslefolytatásátaMősorterjesztıazalábbielérhetıségenkezdeményezheti:
ADVENIO Zrt.
Székhely:
1089 Budapest, Üllıi út 102.
Telefon:
(06-1) 815-3002
Telefax:
(06-1) 815-3032
Referens:
Briem-Galambos Éva
E-mail cím: galambos@classfm.hu, classfm@classfm.hu
3.2.
A Mősorszolgáltató a Szerzıdéskeretében – nem kizárólagos jelleggel – megbízza és felhatalmazza a Mősorterjesztıt
a Mősor egyidejő és változatlan elosztására, a Mősorterjesztı pedig vállalja a Mősor elosztását a Szerzıdésben, ill. az
ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.
3.3.
A Mősorszolgáltató a Mősort az év mindennapján napi 24 órában (0 órától 24 óráig) kódolatlan formában szolgáltatja
a Mősorterjesztı részére. A Mősorszolgáltatóazáltalaelıállítottmősorszolgáltatásijeletelsıdlegesenaz Antenna
Hungária Zrt. által történı földi sugárzás útján juttatja el a Mősorterjesztınek. A jelátadás további mőszaki jellemzıit
az ÁSZF ill. aSzerzıdés1. sz. melléklete tartalmazza. A Mősorszolgáltató és a Mősorterjesztı – a Mősorterjesztı erre
vonatkozó igénye esetén - a Szerzıdésben megállapodhatnak abban, hogy a Mősorszolgáltató a mősorjelet a
fentiektıl eltérı módon, egyedileg juttatja el a Mősorterjesztı részére. Az ilyen, egyedi jeltovábbítás technikai
költségeit a Mősorterjesztı viseli, melyrıl felek a Szerzıdésben kötelesek megállapodni.
3.4.
A Mősorszolgáltató vagy megbízottja a mősorjelet a mindenkori hatályos szabványok és jogszabályok által elıírt
minıségben továbbítja a Mősorterjesztı fejállomására.
3.5.
A Mősorterjesztı elosztás esetén önálló, külön csatornát köteles biztosítani a Mősor terjesztésére.
3.5.
A Mősorszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles a mősor tartalmának összeállítására, amelyért teljes körő
felelısséget vállal. A Mősorszolgáltató felelıs minden olyan jog és/vagy engedély beszerzéséért és szerzıi jogdíj,
és/vagy bármely más díj és költségmegfizetéséért, melyet a mősorelkészítéséhez, terjesztéséhez, elosztásához kell
beszereznie és megfizetnie annak érdekében, hogy a Szerzıdésben foglaltak szerint annak hatálya alatt a
Mősorterjesztınek teljes körően megadhassa a mősorvételére, illetve elosztására vonatkozó valamennyi jogot.
3.6.
A Mősorterjesztı tudomásul veszi, hogy a mősorjel sugárzása – mőszaki hiba, ill. karbantartásesetén – szünetelhet, ill.
megszakadhat. A Mősorszolgáltató köteles az adáskimaradásról, ill. a tervezett karbantartásokról a Mősorterjesztıt
elızetesen, legalább 5 (öt) munkanappal korábban értesíteni. A Mősorterjesztı jogosult a Szerzıdést azonnali
hatállyal felmondani, ha a mősorjel Mősorszolgáltató általi szolgáltatása folyamatosan, legalább 48 (negyvennyolc)
órán keresztül szünetel.
4. A Mősorszolgáltató díjképzési politikájának alapelvei, a díjazásidıszaka, a díjfizetés módja és ideje
4.1.
Figyelemmel arra, hogy a Mősor a hallgatók számára földfelszíni sugárzás keretében ingyenesen elérhetı, így a
Mősorszolgáltató a Mősor Szerzıdés keretében történı terjesztésére a Mősorterjesztınek felhasználási díjat nem
számít fel.
4.2.

A Mősorszolgáltató ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy a fenti díjpolitikát – s ezzel egyidejőleg a jelen ÁSZF
vonatkozó kikötéseit, az ÁSZF módosítására irányadó szabályok szerint – bármikor megváltoztassa, és a
Mősorterjesztéséért a Mősorterjesztıtıl díjat követeljen. Ez utóbbi intézkedés a már hatályban lévı szerzıdéseket
nem érinti.
5. A Szerzıdésmódosításának, megszőnésének esetei és feltételei, a szerzıdésszegés és annak
jogkövetkezményei
5.1.
A Szerzıdés az abban rögzített napon lép hatályba és határozatlan idıre jön létre. Azt bármelyik fél jogosult írásban,
indokolási kötelezettség nélkül a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási
idıvel felmondani. (rendes felmondás).
5.2.
A Szerzıdés kizárólag a felek közös megegyezésével módosítható, azzal, hogy mindazon kérdések tekintetében,
melyekben a Szerzıdés az ÁSZF kikötéseit rendeli alkalmazni, a Mősorszolgáltató jogosult az ÁSZF módosításával a
Szerzıdés ezen pontjait is módosítani.
5.3.
A Szerzıdés a másik fél súlyos szerzıdésszegésére alapított rendkívüli felmondással is megszüntethetı. Ennek
megfelelıen, amennyiben a szerzıdésszegı fél az okozott sérelmet írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja az abban
megszabott ésszerő határidı alatt, a sérelmet szenvedett fél jogosult a Szerzıdést írásban, a szerzıdésszegı okra
történı hivatkozással azonnali hatállyal felmondani.
5.4.
Súlyos szerzıdésszegésnek minısül különösen:
- a Mősor szolgáltatásának illetve a mősor terjesztésének elmulasztása, késedelmes teljesítése, ha annak
idıtartama a 48 órát meghaladja,
- a minıségi elıírásoktól eltérı minıségő mősorjel szolgáltatása;
- mősorterjesztéshez, mősorkészítéshez, illetve a mősorelosztáshoz elıírt bármely engedély, hozzájárulás
elvesztése;
- adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, 30 napot meghaladó késedelme;
- titoktartásra vonatkozó rendelkezések megsértése;
- ha a felek bármelyike ellen csıd- vagy felszámolási eljárás indul;
- minden olyan szerzıdésszegés, amelyet a Szerzıdés, az ÁSZF vagy jogszabály súlyos szerzıdésszegésnek
minısít.
6. Az ÁSZF módosítása
6.1.
A Mősorszolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, azzal, hogy a módosítás hatályba lépése
elıtt, a módosított ÁSZF-et köteles 30 (harminc) nappal korábban honlapján közzétenni.
Budapest, 2012.március 5.
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Telephely
Budapest
Győr
Kabhegy
Kékes
Komádi
Miskolc
Pécs
Sopron
Szeged
Tokaj
Debrecen

Frekvencia (MHz)
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101,40
100,50
104,70
101,60
98,30
105,50
102,00
94,90
103,50
101,10

