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Felhasználási feltételek – Vodafone TV szolgáltatás 
digitális funkciói 

 
Hatályos: 2019. 11. 20-tól visszavonásig. 
 
A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a Vodafone Magyarország Zrt. (a továbbiakban: 
„Vodafone”) által nyújtott Vodafone TV szolgáltatás jelen Feltételekben meghatározott digitális funkciókat használó 
összes felhasználójára vonatkoznak. 
 

1. Meghatározások: 
 

 „Digitális Funkció(k)” – jelenti a Vodafone TV szolgáltatás digitális funkcióit és annak bármely elemét, 
például Tartalom. 

 „Tartalom” - jelenti a helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatások tartalmát, ideértve az abban foglalt 
audiovizuális vagy más természetű anyagokat (beleértve, de nem kizárólagosan az információkat), 
amelyek a Tartalomszolgáltató szerkesztői felelősségi körébe tartoznak. 

 „Tartalomszolgáltató/Tartalommegosztó” - jelenti azon harmadik felet/feleket, akik a tartalmat elérhetővé 
teszik és biztosítják. 

 „Felhasználó„ - jelenti a Vodafone minden előfizetőjét vagy a végfelhasználót, aki végső felhasználója a 
szolgáltatásoknak, illetve a Vodafone mediaboxnak vagy a Tartalomnak, illetőleg az előfizetővel egy 
háztartásban élő valamennyi olyan felhasználót, aki a Digitális Funkciókat igénybe veszi. 

 
Jelen Feltételek a www.vodafone.hu címen megtalálható Vodafone Lakossági Vezetékes ÁSZF-fel(ÁSZF), illetve 
Adatvédelmi Szabályzatunkkal, valamint a Szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételekkel együttesen érvényesek. A 
jelen Feltételek változtatásának jogát fenntartjuk. 
 
A Digitális Funkciókban megnevezésre kerülhetnek más Tartalomszolgáltatók, Tartalommegosztók és az általuk 
kínált szolgáltatásokra utaló hivatkozások; e társaságok saját adatvédelmi szabályzattal vagy felhasználási 
feltételekkel rendelkezhetnek. Kérjük, hogy tanulmányozd az egyéb szolgáltatók adatvédelmi és felhasználási 
szabályzatait is. Felhívjuk figyelmedet, hogy a Vodafone nem tartozik felelősséggel a más társaságok által nyújtott 
szolgáltatások tartalmáért, használhatóságáért, és az ilyen szolgáltatók adatvédelmi vagy kereskedelmi 
gyakorlatáért. 
 
Ha a jelen Feltételekben foglaltakkal nem értesz egyet, vagy azokat nem tudod betartani, kérjük, hogy a Digitális 
Funkciókat ne használd! A Digitális Funkciók használata egyben a jelen Feltételek automatikus elfogadását is 
jelenti. 
 

2. A Digitális Funkciók leírása 
 

A Digitális Funkciók használata a Vodafone TV programcsomagban elérhető, és a Vodafone helyhez kötött 
műsorterjesztési szolgáltatás előfizetője számára díjmentes. Minden egyéb programcsomagban a Digitális 
Funkciók elérhetősége promóciós jelleggel biztosított díjmentesen. 
 

Felvétel opció 
 

A kiválasztott műsorok rögzíthetőek egyenként vagy akár egy sorozat teljes felvétele is beállítható. A rögzítés a 

Vodafone  szerverein történik közvetetten, a Felvétel opción keresztül elérhető a Felhasználó számára és minden 

http://www.vodafone.hu/
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esetben az előfizetéshez kapcsolódik. A felvétel maximálisan 90 napig tárolható, ez után automatikusan törlésre 

kerül. 

 
Felvétel opció esetén a programcsomagban lévő és a Műsorújságban Felvétel opcióval elérhetőként megjelölt 
csatornák felvehetőként megjelölt tartalmai rögzíthetőek. A felvételek hardveres eszközön történő tárolása nem 
lehetséges (például külső tárolóeszközre nem rögzíthetők). 
 
A felvételeknél lehetőség van időzítés beállítására, azaz a Műsorújságban megjelenő, az adott időponttól számított 
7 napban sugárzásra kerülő tartalom rögzítésére valamint egyes tartalmaknál elérhető a sorozatrögzítésre is, ilyen 
esetben minden, a jövőben sugárzásra kerülő rész az adott tartalomból rögzítésre kerül. 
 
Párhuzamos korlátlan lineáris műsorrögzítésre van lehetőség, illetve a lineáris műsorrögzítés közben másik 
műsorcsatorna megtekintésére is lehetőség van. 
 
A visszatekinthető, illetve a rögzített műsorok elérhetősége az egyes tartalomszolgáltatók tartalom 
megjelenítéséhez fűződő jogaihoz igazodnak. Utólag lejátszott műsorok a Felvétel funkcióval nem rögzíthetők, 
kizárólag épp műsoron lévő tartalom vagy a közeljövőben műsoron lévő tartalom rögzíthető. 
 
90 órányi tartalmat van lehetőség rögzíteni, mely maximum 90 napig tárolódik, ez után automatikusan törlésre 

kerülnek a felvételek. Amennyiben a Felhasználó eléri a 90 órányi felvételt és új felvételt állít be, optimalizálásra 

kerül a tárhely és a legrégebben rögzített felvételek törlődni fognak annak érdekében, hogy az új rögzítés 

megvalósulhasson. 

 

Amennyiben van olyan tartalom, amit a Felhasználó mindenképp meg szeretne őrizni és nem szeretné rá a tárhely 

optimalizálást alkalmazni, lehetőség van a felvétel levédésre, így a tárhely optimalizálás nem kerül alkalmazásra a 

levédett tartalomra vonatkozóan, hanem az azt megelőzően legrégebben rögzített felvétel kerül törlésre. 

 

Műsorvisszajátszó 
 

A Műsorvisszajátszóval Felhasználó által használt, és a helyhez kötött műsorterjesztési előfizetői szerződésben 

foglalt lineáris csatornák által korábban már lejátszott (visszatekinthetőségi jogosultsággal rendelkező) tartalmak 

érhetők el, meghatározott időtartamra visszamenőleg. (Részletes csatornakiosztás www.vodafone.hu webcímen, 

illetve a Vodafone Ügyfélszolgálati pontokon érhető el.) 

 

A Műsorvisszajátszó nem előre programozható; a lineáris tartalmak automatikusan rögzítésre kerülnek a Vodafone 

szerverein, így azok a Felhasználó számára közvetetten érhetők el. A Műsorvisszajátszóval elérhető tartalmak 

hardveres eszközön történő tárolása nem lehetséges (például: külső USB-s tárolóeszközre nem rögzíthetők). A 

Műsorvisszajátszóval lehetőség van az élő adás megállítására és visszatekerésére is. 

 
A Műsorvisszajátszóval csak bizonyos tartalmak és műsorcsatornák érhetők el. A visszatekinthető műsorok 
elérhetősége az egyes tartalomszolgáltatók tartalom megjelenítéséhez fűződő jogaihoz igazodnak. 
 
A Műsorvisszajátszó által lejátszott műsorok megtekintése során, a felvételek előre- és hátratekerése, illetve 
megállítása csak bizonyos csatornák esetében lehetséges (a tekerésre és megállításra vonatkozó jogosultságok 
tartalomszolgáltatói jogokhoz kötöttek). A Műsorvisszajátszóra vonatkozó csatornakiosztás elérhető a 
www.vodafone.hu weboldalon, illetve a Vodafone ügyfélszolgálati pontjain. 
 

Személyes ajánló 
 

A Személyes ajánló segítségével a rendszer elsődlegesen olyan témájú és/vagy kategóriájú tartalmakat jelenít 

meg és ajánl, amelyeket a leggyakrabban néz az Előfizető. 

 

http://www.vodafone.hu/
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A Személyes ajánló a korábban megtekintett tartalmakat veszi alapul, és a használat alapján javasol műsorokat. A 

Személyes ajánló csak abban az esetben működik, amennyiben hozzájárulsz az ehhez kapcsolódó 

adatkezeléshez (Beállítások/Adatkezelés/Adatkezelési hozzájárulás). A hozzájárulás bármikor visszavonható, 

illetve újra megadható. 

 

Gyereksarok 
 

A Gyereksarok segítségével a mediabox egy olyan módba váltható, ahol a gyermekek kizárólag az Előfizető által 

beállított életkoruknak megfelelő tartalmakat érhetnek el egy egyszerűsített kezelői felületen. 

 

Vodafone TV Alkalmazások 
 

A Vodafone TV Alkalmazások szekciójában elsősorban Tartalomszolgáltatók által biztosított alkalmazások 

érhetőek el a Vodafone Mediaboxon keresztül, amelyek összetétele jogosítás függvényében változhat. Itt található 

a Vodafone TV szolgáltatáshoz kapcsolódó Selfcare alkalmazás is, mellyel a Felhasználó mobil eszközt kapcsolhat 

hozzá a szolgáltatáshoz és ezáltal a Vodafone TV–t mobil alkalmazáson keresztül is elérheti. 

 

3. A Digitális Funkciók igénybevételének feltételei 
 

a) A Digitális Funkciókat a Vodafone tartalomszolgáltató partnereivel és egyéb harmadik felekkel 

együttműködésben kínálja. A Digitális Funkciók minőségéért és folyamatos elérhetőségéért a Vodafone 

Magyarország zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli. A Digitális Funkciók nem minősülnek a 2003. évi C. 

törvényben meghatározott elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, ezért az ott meghatározott előfizetői jogok 

és szolgáltatói kötelezettségek, valamint a vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői 

szerződés egyes rendelkezései a digitális funkciókra nem irányadóak. 

b) A Digitális Funkciók kizárólag a Vodafone által nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra 

vonatkozó, érvényes és hatályos előfizetői szerződéssel vehetőek igénybe. Az előfizetői szerződés 

megszűnése a Digitális Funkciók hozzáférhetőségének automatikus megszűnését is eredményezi. 

c) A Digitális Funkciók kizárólag a Vodafone által biztosított megfelelő biztonságú hozzáférés útján érhető 

el, más módon a hozzáférés megkísérlése tilos. 

d) A Digitális Funkciók kizárólag műszakilag megfelelő, a Digitális Funkciók megjelenítéséhez megfelelően 

kompatibilis, folyamatos vezetékes vagy vezeték nélküli szélessávú interneten érhető el. 

 

Korlátozások: 

 

Az Előfizető nem jogosult az alábbi cselekmények megvalósítására: 

1. a Digitális Funkciók bármilyen másolása, sokszorosítása, továbbítása, módosítása, megváltoztatása, 

visszafejtése, visszafordítása vagy szétbontása, a Digitális Funkciókból származékos mű létrehozása; 

2. a Digitális Funkciók vagy bármely részének olyan eszköz vagy szoftvertermék létrehozásában történő 

felhasználása, amely bármilyen jellegű szoftveres alkalmazások létrehozására használható; 

3. a Digitális Funkciók egészének vagy bármely részének bérletbe, haszonkölcsönbe, kölcsönbe adása, a 

nyilvánosság számára elérhetővé tétele, értékesítése vagy forgalmazása; 

4. a Digitális Funkciók manipulálása vagy a Vodafone Magyarország zrt. által és/vagy Tartalomszolgáltatói 

által a Digitális Funkciók révén elérhető bármely Tartalom védelme érdekében alkalmazott technológia 

megkerülése, vagy ennek megkísérlése; 

5. a Digitális Funkciók jelen Feltételeket sértő igénybevétele. 
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Tartalom: 

 

(a) A Digitális Funkciók révén rendelkezésre bocsátott összes tartalom - korlátozás nélkül, ideértve a Digitális 

Funkciók felépítését, kinézetét és megjelenését, a filmeket, tv-műsorokat, képeket, zenét, szöveget és egyéb 

anyagokat (a továbbiakban: „Tartalom”) – a Vodafone Magyarország zrt. vagy a tartalomszolgáltató tulajdonában 

áll. 

 

A Digitális Funkciókhoz fűződő minden jog, jogcím és tulajdonjog a Vodafone Magyarország zrt.-é, illetve a 

tartalomszolgáltatóké marad. A Digitális Funkciók igénybevételére vonatkozó jogra az Előfizető használati 

engedélyt kap, de azok nem kerülnek átruházásra. 

 

(b) A Digitális Funkciók olyan biztonsági autentikációkat (hitelesítési eljárást) tartalmaz, amelynek 

háttértechnológiája védi a digitális tartalmakat.  

 

(c) Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Digitális Funkciók igénybevétele során számára sértő, tisztességtelen 

vagy kifogásolható tartalom kerülhet megjelenítésre, amelyért a Vodafone Magyarország zrt.-t semmilyen 

felelősség nem terheli. Az Előfizető a Digitális Funkciók használatának megkezdésével kifejezetten vállalja, hogy 

a Digitális Funkciókat kizárólag saját kockázatára veszi igénybe. 

 

(d) A Digitális Funkciók által nyújtott Tartalmak nyilvános helyszínen történő sugárzása nem engedélyezett. 

 

4. Digitális Funkciók frissítése 
 

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Digitális Funkciók időszakosan automatikusan frissítésre kerülhetnek. A 

Digitális Funkciók frissítésének célja a Digitális Funkciók javítása, minőségének fokozása és továbbfejlesztése, 

valamint az Előfizető tájékoztatása olyan új Digitális Funkciókról, mint pl. új Tartalom és funkciók, amelyekkel 

lehetősége van kiegészíteni Digitális Funkciókat. Az Előfizető vállalja, hogy a Digitális Funkciók igénybevételének 

részeként e frissítéseket elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a frissítések időtartama alatt a Digitális Funkciók 

elérhetősége eshetőség szerint korlátozott lehet. 

 

5. Személyes adatok és adatvédelem 
 

A Digitális Funkciók használatának megkezdésével a Felhasználó  tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását 
adja, hogy személyes adatait a Vodafone a www.vodafone.hu honlapon megtalálható Adatvédelmi 
Szabályzatnak megfelelően kezelje. A Digitális Funkciók használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 
Digitális Funkciókon belüli előzményes műsornézési adatai nyilvántartásra, illetve felhasználásra kerülhetnek. E 
műsornézési adatokat a Vodafone kizárólag a Felhasználó szórakoztatásának optimalizálására használja fel. A 
Felhasználó személyes adatai harmadik felek részére nem kerülnek továbbításra. Az adatvédelemre és a 
személyes adatok felhasználására vonatkozó részletes tájékoztatás a www.vodafone.hu oldalon a Vodafone 
Lakossági Vezetékes ÁSZF 3. számú adatkezelési mellékletben találhatóak. 
 

6. Megszüntetés 
 

A mindenkor hatályos Felhasználási Feltételek az Előfizetői Szerződés hatálya alatt a Felhasználóra nézve 
irányadóak. 
 

http://www.vodafone.hu/
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A Tartalomszolgáltató, illetve a Vodafone bármikor jogosult megszüntetni a Digitális Funkciókhoz és a Tartalomhoz 
való hozzáférést a végfelhasználók számára, ezért bármikor jogosult eltávolítani a Digitális Funkciókhoz való 
hozzáférést a Vodafone TV alkalmazások közül vagy megszüntetni az adott Tartalomhoz való hozzáférést. Ebben 
az esetben a Vodafone a továbbiakban nem tud hozzáférést biztosítani ezen Digitális Funkciókhoz vagy 
Tartalmakhoz. A Vodafone minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy értesítsen Téged ilyen esetben. 
 
Az elérhető műsorok és tartalmak korlátozhatóak abban az esetben, ha az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
az előfizetői jogviszony alapján korlátozásra kerülnek. 
 
A Felhasználási Feltételek azon rendelkezései – amelyek természetüknél fogva a megszüntetést követően is 
fennállhatnak – a Felhasználási Feltételek megszüntetése után is hatályban maradnak. 
 

7. A Vodafone elérhetősége 
 

A jelen Feltételekre vonatkozó bármilyen észrevételeddel vagy kérdéseddel kapcsolatban az Ügyfélszolgálatunk 
készséggel áll rendelkezésedre. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeit megtalálod a www.vodafone.hu honlapon. 
 

http://www.vodafone.hu/

