
 

 

 

 

K I V O N A T  

 

 

a Global-Line Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési 

szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből 

 

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2015.12.01. 

napjától megvalósuló változásait tartalmazza. 
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1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb 

elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek 

a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők 

 

Cím: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 4. 

Telefonszám: +3637540240; +36702220222 

Telefax szám: +3637999699 

E-mail cím: wireless@global-line.hu 

Nyitva tartási ideje: H: 8-18; K-Cs: 8-16; P: 8-14 

 

Az egyéb, területileg illetékes ügyfélszolgálatok elérhetőségei naprakészen megismerhetők: 

- a szolgáltató internetes honlapján: 

- a központi ügyfélszolgálat elérhetőségein: 

- a szolgáltató székhelyén: 

Az egyéb ügyfélszolgálatok azonosak a szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségeivel, és 

amelyek adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb 

elérhetőség, nyitvatartási idő) 

 

A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségét az 1. sz. melléklet tartalmazza 

 

1.5. Az általános szerződési feltételek elérhetősége 

 

1.5.1. A Szolgáltató az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján teszi 

hozzáférhetővé. 

A Szolgáltató az ÁSZF-et tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, illetve 

az előfizető kérésére nyomtatott formában bocsátja előfizetői számára rendelkezésre. 

 

1.5.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekre (továbbiakban: ÁSZF), és a jelen ÁSZF alapján 

kötött egyedi előfizetői szerződésekre (továbbiakban: Egyedi előfizetői szerződés) különösen, de 

nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezései vonatkoznak:  

 
 

2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. § (2) bekezdése szerinti 

előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei 

 

2.1.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás 

2.1.1.1. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatása csak előfizetői hozzáférési pont 

létesítését követően illetve a Szolgáltató vagy jogelőde által jogszerűen kiépített előfizetői 

hozzáférési pont meglétének igazolását követően írásban megkötött előfizetői szerződés alapján 

vehető igénybe, a jelen ÁSZF-ben megjelölt kivétellel. 

 

2.1.2. Ajánlattételi eljárás 
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2.1.2.1. Az ajánlattételt (előfizetői hozzáférési pont létesítésére illetve szolgáltatási szerződés 

megkötésére irányuló ajánlatot) az alábbiak szerint lehet megtenni: 

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy a Szolgáltató meghatalmazott 

képviselőjénél, 

- szóban a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatánál. 

 

2.1.2.2. Amennyiben az ajánlattétel az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, 

úgy az ajánlattételi eljárás mellőzhető. 

 

2.1.2.3. Az ajánlattétel szempontjából Igénylő vagy Ajánlattevő (továbbiakban: Ajánlattevő) az a 

természetes vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet, aki, illetve amely a szolgáltatást igénybe 

kívánja venni. 

 

2.1.2.4. Az ajánlattétel akkor minősül teljeskörűnek, ha tartalmazza az előfizetői 

szerződéskötéshez szükséges és 2.2.1. pont szerinti adatokat, valamint az Ajánlattevőnek az ezen 

adatok szerinti szolgáltatásigénylésre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát magánokirati formában, 

az Ajánlattevő vagy szerződéskötésre feljogosított képviselőjének aláírásával, vagy elektronikus 

úton tett ajánlat esetén az ezen személyektől származó ajánlati minőség hitelt érdemlő 

igazolásával. 

 

2.1.2.5. Az Ajánlattevő az előfizetői hozzáférési pont kiépítését csak olyan ingatlanba kérheti, 

melyet jogszerűen használ és melyben az előfizetői szerződésből eredő kötelezettségeinek 

(különösen ellenőrzés, karbantartás, hibaelhárítás biztosítása) eleget tud tenni úgy a külön-, mint 

a közös tulajdonú ingatlan vonatkozásában. 

 

2.1.2.6. A Szolgáltató a hiányosan vagy egyéb szempontból nem megfelelően megtett 

igénybejelentés kiegészítésére – annak a Szolgáltatóval való közlésétől számított legfeljebb 15 

napon belül – határidő megjelölésével igazolható módon (írásban, vagy szóban hírközlési eszköz 

útján, vagy képviselője útján személyesen) felhívja az Ajánlattevőt. 

 

2.1.2.7. Az igénybejelentés időpontja az az időpont, amikor a teljeskörű igénybejelentés a 

Szolgáltatóhoz megérkezik. A Szolgáltató jogosult valamely adat megadásától eltekinteni, ha az 

adat a Szolgáltató előtt már ismert, vagy a Szolgáltató rendelkezésére áll. 

 

2.1.2.8. Az Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy szükség esetén az általa előfizetői hozzáférési 

pont létesítési helyként megjelölt ingatlanra a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítése 

érdekében szükséges előzetes felmérések elvégzése érdekében, egyeztetett időpontban 

beléphessen. 

 

2.1.2.9. A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés 

megkötésére irányuló teljeskörű ajánlat (igény) szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve 

jelenlévők között az Ajánlattevő erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzést követően - 

amennyiben szükséges és a szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor - haladéktalanul, de 

legfeljebb 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetőségével kapcsolatos vizsgálatait, és ezen 

határidőn belül igazolható módon nyilatkozik és értesíti az ajánlattevőt arról, hogy 

a) az igényt teljesíti, vagy 
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b) az igény teljesíthető, de a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség az igénybejelentéstől 

számított 30 napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejűleg 

megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi 

időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az igénybejelentéstől 

számított 90 napot vagy 

c) az igényt nem teljesíti. 

A 2.1.2.9. a) és b) pontja szerinti esetben a Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg ajánlatot tesz az 

igénybejelentést tevőnek az igénybejelentés alapján a Szolgáltató általános szerződési 

feltételeiben meghatározottak szerinti előfizetői szerződés megkötésére. 

 

2.1.2.10. Amennyiben a Szolgáltató a 2.1.2.8. pont szerinti felmérést követően vagy saját 

nyilvántartása alapján megállapítja, hogy az előfizetői hozzáférési pont létesítésére az 

igénybejelentés idejétől kezdődő 15 napon belül, vagy az Ajánlattevő által kért későbbi, de 

legfeljebb 90 napon belüli időpontban képes, az igénybejelentés alapján írásban megteszi normál 

csatlakozási feltételek (lásd 2.4.5. pont) esetén az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó 

aláírt ajánlatát, illetve nem normál csatlakozási feltételek esetén megfelelő indoklással 

nyilatkozik a hozzáférési pont létesítés egyedi díjkalkuláción alapuló vállalásának költségéről és 

annak fizetési feltételeiről.  

 

2.1.2.11. Az Ajánlattevő a Szolgáltató ajánlatára – az ajánlat kézhezvételétől számított – 15 

napon belül a Szolgáltatóhoz beérkezően jogosult írásban válaszolni a 2.1.2.9.b) pont szerinti 

időpont elfogadásáról, illetve a nem normál csatlakozási feltételek elfogadásáról, valamint 

elfogadó nyilatkozata esetén ugyanezen időtartamon belül a bekapcsolási díjat, illetve az egyedi 

díjkalkuláció szerinti összeget megfizetni. Ha az Ajánlattevő az ajánlatot nem fogadja el, vagy 

arra az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, igénye törlésre kerül. 

 

2.1.2.12. A Szolgáltató jogosult az igénybejelentést törölni, ha az Ajánlattevő a bekapcsolási 

díjat, vagy nem normál csatlakozási feltételek esetén az egyedi díjkalkuláció szerinti összeget 

nem fizeti meg, vagy ha a részére levélben megküldött ajánlatot a Szolgáltatónak a levélben 

megadott, de legfeljebb 15 napos határidőn belül annak elfogadásáról nyilatkozva nem küldi 

vissza. 

 

2.1.3.Szerződéskötési eljárás 

2.1.3.1. A 2.1.2. pont szerinti ajánlattételi és -elfogadási eljárás alapján az előfizetői szerződés az 

alábbiak szerint jön létre: 

a) jelenlévők között - különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerződéses jognyilatkozatok 

esetében az Előfizető szolgáltatói ajánlatot elfogadó, előfizetői szerződés megkötésére irányuló 

jognyilatkozatának megtételével, 

b) távollevők között az Előfizető szolgáltatói ajánlatot elfogadó, előfizetői szerződés megkötésére 

irányuló jognyilatkozatának hatályosulásával. 

 

2.1.3.2. Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhető szerződéskötési felület, 

vagy elektronikus levél útján) történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató köteles haladéktalanul, 

de legfeljebb 48 órán belül az előfizetői szerződés létrejöttét elektronikus úton visszaigazolni és 

az előfizetői szerződést maradandó módon rögzíteni Az előfizetői szerződést a Szolgáltató a 

rögzítéstől számított 5 napon belül köteles az Előfizetőnek elektronikus levélben  megküldeni, 

vagy az előfizetői szerződéshez történő hozzáféréshez szükséges adatokat elektronikus levélben 
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vagy egyéb elektronikus úton megadni és amely esetben ezen megküldés vagy hozzáférés 

megadása időpontjában jön létre az előfizetői szerződés. 

 

2.1.3.3. Amennyiben a szerződéskötésre a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kívül (pl. Előfizető 

lakása, munkahelye, átmeneti tartózkodási helye) kerül sor, az Előfizetőt a szerződéskötési 

ajánlat akkor köti, ha a Szolgáltató – képviselője útján – azt nyomban elfogadja. Az 

üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén az 

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos 

jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat az előfizetői szerződéstől. Ha a Szolgáltató az 

előfizetői szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül 

megkezdi, az Előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás 

nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. A jelen pont szerinti elállás határidőben 

érvényesítettnek minősül, ha az Előfizető nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi (postára 

adja). A jelen pont szerinti elállás esetén a Szolgáltató nem köteles a bekapcsolási díj vagy a 

2.4.7. pont szerinti díj visszafizetésére, ha a hozzáférési pont kiépítését, illetve a csatlakozást 

megvalósította, míg a csatlakozás megvalósítása hiányában a belépési vagy a 2.4.7. pont szerinti 

díjat kamatmentesen köteles visszafizetni. Amennyiben a csatlakozás megvalósításához a 

Szolgáltató kihelyezett hírközlési berendezést biztosít, az Előfizető általi elállás esetén az 

Előfizető köteles az elállásra vonatkozó nyilatkozat megtételétől számított legkésőbb 3 

munkanapon belül a kihelyezett hírközlési berendezést a Szolgáltató részére visszaszármaztatni, 

valamint köteles megtéríteni a berendezés azon értékcsökkenését, mely az Előfizetőnek felróható. 

Nem minősül az Előfizetőnek felróható értékcsökkenésnek a rendeltetésszerű használatból eredő 

értékcsökkenés. 

A Szolgáltató ugyancsak köteles az Előfizető által fizetett rendszeres szolgáltatási díjat 

kamatmentesen visszafizetni az Előfizető általi és jelen pont szerinti elállás esetén.  

Nem gyakorolhatja az Előfizető a jelen pont szerinti elállási jogát, ha a Szolgáltató az előfizetői 

szerződésnek megfelelően a szolgáltatás nyújtását már megkezdte. 

 

2.1.3.4. Ha a jelenlévő felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a Szolgáltató köteles a 

szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést írásban, az ÁSZF-et pedig az 

Előfizető kérése és választása alapján az általa igényelt módon és formában - tartós 

adathordozón, elektronikus levélben, vagy nyomtatott formában - a rendelkezésére bocsátani. 

Egyéb módon történő szerződéskötés esetén a szolgáltató köteles tájékoztatni az Előfizetőt az 

ÁSZF elérhetőségéről. 

A távollévők között írásban megkötött előfizetői szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a 

megkötött előfizetői szerződés létrejöttének időpontjáról haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon 

belül értesíti az Előfizetőt. 

 

2.1.3.5. Ráutaló magatartással csak akkor jön létre előfizetői szerződés, ha az Előfizető számára 

az elfogadó nyilatkozat megtételekor az ajánlat és az előfizetői szerződés lényeges tartalma 

ismert volt. Szerződéskötésre irányuló, ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak kizárólag az a 

tevőleges magatartás minősül, amely minden kétséget kizáróan kifejezi az előfizetői szerződés 

megkötésére irányuló akaratot. A nyilatkozattétel elmulasztása, vagy valamilyen magatartástól 

tartózkodás nem minősül előfizetői szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak. 

 

2.1.3.6. Az előfizetői szerződés szóban, vagy ráutaló magatartással történő megkötése esetén az 

előfizetői szerződés 2.1.3.1. pont szerinti létrejöttét követően a Szolgáltató a megkötött előfizetői 
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szerződésről legfeljebb 8 napon belül legalább a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 11. § (1) 

bekezdése szerinti adatokat tartalmazó dokumentumot ad az Előfizetőnek, amennyiben arra az 

előfizetői szerződés létrejöttét megelőzően nem került sor. A Szolgáltató a dokumentumot 

ingyenesen, a felek megegyezése szerint tartós adathordozón vagy elektronikus levélben írásos 

formában, megegyezés hiányában papíron, nyomtatott formában köteles az Előfizető részére 

igazolható módon átadni vagy megküldeni. 

 

2.1.3.7. Az előfizetői szerződés megkötése előtt a Szolgáltató köteles az előfizetőt igazolható 

módon tájékoztatni arról, hogy az előfizetői szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését 

követően az Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül, az Előfizető évente egyszer 

ingyenesen kérheti az előfizetői szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról 

szóló, legalább a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 11. § (1) bekezdés szerinti elemeket 

tartalmazó dokumentum átadását. E dokumentumot a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől 

számított 8 napon belül ingyenesen, az Előfizető választása szerint papíron, nyomtatott formában, 

vagy más tartós adathordozón, vagy elektronikus levélben köteles az Előfizető részére igazolható 

módon átadni vagy megküldeni. 

 

2.1.3.8. Az Ajánlattevő vagy az Előfizető a személyére és elérhetőségi adataira vonatkozó 

változást haladéktalanul, lehetőség szerint a változást megelőzően, de legkésőbb a változás 

bekövetkeztét követő 3 munkanapon belül köteles a Szolgáltató részére bejelenteni a 13.4. pont 

szerint. 

 

2.1.4. Üzleti előfizetőkre vonatkozó különös szabályok 

 

2.1.4.1. Azon üzleti előfizető esetében, amelynek foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő és éves 

nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a felek 

egyező akarattal eltérhetnek az Eht. előfizetői szerződéssel kapcsolatos, valamint a 2/2015. 

(III.30.) NMHH rendelet rendelkezéseitől. 

 

2.1.4.2. A 2.1.4.1. pontba nem tartozó üzleti előfizetők esetében, a felek egyező akarattal 

eltérhetnek az Eht. 127. § (4b) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § (1)-(2), (6), (10), (10b), 

(11), (13), (15) bekezdés, 135. §, 140. § (1)-(2), (4) bekezdés, továbbá a 2/2015. (III.30.) NMHH 

rendelet 3. § (9) bekezdés, 7. §, 11. §, 17. § (1) bekezdés rendelkezéseitől, valamint a Szolgáltató 

általános szerződési feltételeitől. 

A jelen pont alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a felek az adott 

jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és hogyan térnek el, 

valamint tartalmazza az üzleti előfizetőnek az eltérés elfogadására vonatkozó kifejezett 

nyilatkozatát. 

 

2.1.4.3. Az üzleti előfizetők esetében a szolgáltató az Eht. 129. § (5) bekezdés, 131. § (1) 

bekezdés, továbbá a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 10. § rendelkezéseitől eltérhet. 

A jelen pont alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a szolgáltató az 

adott jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és hogyan tér el. 

 

2.1.4.4. Jelen ÁSZF vonatkozásában üzleti előfizető az a személy vagy szervezet (ideértve az 

állami, közigazgatási szervet, civil szervezetet és más, külön jogszabályban önálló jogi 

személyiséggel felruházott szervezetet is), aki vagy amely szakmája, önálló foglalkozása, 
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gazdasági, üzleti tevékenysége vagy jogszabályban meghatározott feladata körében veszi igénybe 

az elektronikus hírközlési szolgáltatást; 

 

Az üzleti előfizetőkre vonatkozó feltételeket, mutatókat a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény rendelkezései szerint kell meghatározni, bizonyítani. 

 

2.1.4.5. A szolgáltató elektronikus úton történő szerződéskötéskor is köteles biztosítani, hogy a 

kis- és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor kérhessék az egyéni előfizetőkre 

vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását, amennyiben az általuk igénybe 

venni kívánt szolgáltatás az egyéni előfizetők számára is elérhető a szolgáltató általános 

szerződési feltételei szerint. Ebben az esetben a szolgáltató a részletes - az előnyöket és 

hátrányokat bemutató - tájékoztatást elektronikus úton köteles megadni, és a tájékoztatás 

megtörténtét köteles igazolni. 

 

2.1.5. A határozott idejű előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó különös szabályok 

 

2.1.5.1. A határozott idejű előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató igazolható 

módon köteles tájékoztatni az Előfizetőt a határozott idejű előfizetői szerződés teljes időtartama 

alatt minimálisan terhelő valamennyi költség összegéről szolgáltatásonként, vagy 

szolgáltatáselemenként külön-külön, valamint összesítve. Költség különösen az előfizetői 

szerződés keretében a belépési díj, a díjcsomag havi vagy időszaki díja, valamint az előfizetői 

szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszony 

keretében végberendezés vagy egyéb eszköz értékesítése esetén a végberendezés vagy egyéb 

eszköz ára, részletvétel esetén a kezdőrészlet, a további részletek, a kamatok és egyéb díjak 

megjelölésével, bérbeadása esetén a bérleti díj, használatának más módon történő átengedése 

esetén a használati díj. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződésben az Előfizetőt 

érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt 

megállapító szerződéses rendelkezés semmis. 

 

2.1.5.2. Távollévők között írásban megkötött határozott idejű előfizetői szerződés esetén az 

előfizetői szerződés létrejöttének időpontjáról szóló értesítésben a Szolgáltató a határozott 

időtartam lejáratának napjáról is értesíti az Előfizetőt. 

 

2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája 

 

2.2.1. Az előfizetői szerződéskötéshez szükséges adatok azonosak az egyedi előfizetői 

szerződésben rögzítésre kerülő alábbi előfizetői adatokkal:  

a) személyes adatok: 

aa) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, 

ab) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, 

ac) egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési 

neve, 

ad) kiskorú, vagy cselekvőképességében az előfizetői szezrődés megkötésével összefüggő 

jognyilatkozatokat tekintetében részlegesen korlátozott előfizető esetén az utólag fizetett díjú 

szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő aa)-ac) pont szerinti 

adatai, 
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ae) nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, 

szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma, 

af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefon, telefax, e-mail), 

b) az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás, 

c) a szolgáltatás megkezdésének határideje, 

d) forgalomtól függő díjazású díjcsomagok esetében a rendellenes fogyasztási szokások vagy 

túlzott fogyasztás esetén a Szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja, 

e) a díjfizetés módja, pénzintézeti úton történő fizetés esetén az előfizető pénzforgalmi 

számlaszáma, 

f) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, 

g) Ajánlattevő előfizetői minősége (egyéni vagy üzleti), 

h) nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról, 

i) kis- és középvállalkozásnak minősülő Ajánlattevő esetén az egyéni előfizetőkre vonatkozó 

szabályok vonatkozásukban történő alkalmazásának igénylése, 

k) elektronikus számlázás esetén az Előfizető e-mail címe. 

 

2.2.2. A Szolgáltató az Előfizető által szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése céljából az 

alábbi eredeti dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bemutatását (meghatalmazás, 

ingatlan tulajdonosi nyilatkozat esetén átadását) kérheti: 

... 

b) Cégjegyzékben nem nyilvántartott szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai 

pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, stb.) esetében: 

- az illetékes Megyei Bíróság/Törvényszék végzése vagy bejegyzése előtt az alapszabály 

bíróság által érkeztetett példánya, vagy a nyilvántartást vezető egyéb szervezet 

nyilvántartási igazolása, 

- a képviseletre jogosult személy azonosító okmánya, 

- meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem 

az aláírásra jogosult személy jár el) 

 

2.3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás 

igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai 

 

2.3.1. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei 

 

2.3.1.1. Előfizetői szolgáltatások – az ÁSZF-ben megjelölt kivétellel – csak írásban megkötött 

előfizetői szerződés alapján vehetők igénybe. 

Soros hálózat esetén az Előfizető a Szolgáltató által biztosított csatornakiosztást veheti igénybe, 

nem soros hálózat esetén az Előfizető díjcsomagok és egyben csatornacsomagok (továbbiakban: 

díjcsomagok) közül választhat, valamint a díjcsomag mellett külön előfizethet 

kiegészítő/prémium szolgáltatásra. 

Az Előfizető – az ÁSZF 4. sz. mellékletében rögzített eltérő rendelkezés vagy a Szolgáltatóval 

való eltérő megállapodás hiányában – bármely díjcsomagot igénybe veheti, illetve a jelen ÁSZF 

feltételei szerint módosíthatja választását. Kiegészítő/prémium szolgáltatás igénybevételének 

feltétele valamely csatornacsomagra vonatkozó előfizetői szerződés fennállta. A Szolgáltató új 

díjcsomagokat alakíthat ki saját döntése alapján, illetve a díjcsomagban levő csatornákat 

(továbbiakban: médiaszolgáltatások vagy csatornák) az Előfizető előzetes értesítése mellett 

megváltoztathatja az egyoldalú szerződésmódosítás szabályai szerint.  
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2.3.1.2. Egy előfizetői hozzáférési pont létesítésére illetve azon történő szolgáltatásra 

vonatkozóan előfizetői jogviszony egyidejűleg csak egy Előfizetővel létesíthető. 

 

2.3.1.3. Az Előfizetők csoportjának (társasház, lakásszövetkezet) igénye esetén sor kerülhet 

csoportos szerződéskötésre is, mely során a csoportot illetik az Előfizető jogai és terhelik az 

Előfizető kötelezettségei. A csoportos szerződéskötésre a lakásszövetkezet esetén közgyűlési 

határozat alapján, társasház esetén a valamennyi tulajdonos által a társasházi közös képviselő 

részére adott meghatalmazás útján kerül sor. Az együttes kötelezettség miatt a csoport bármely 

tagja általi szerződésszegés a csoporttal kötött szerződés megszegését jelenti és a 

jogkövetkezmények is a csoportra vonatkozóan állnak be azzal, hogy a Szolgáltatót a csoport 

tagjai közül csak azokkal szemben jogosult a szerződéskötés megtagadására a jövőben, akik a 

szerződésszegő magatartást tanúsították. 

 

2.3.1.4. A Szolgáltatót az előfizetői szerződés megkötése körében szerződéskötési kötelezettség 

nem terheli. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az előfizetői szerződés megkötését indokolási kötelezettség 

nélkül megtagadja különösen, ha 

a) az Előfizetőnek hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása áll fenn a 

Szolgáltatóval szemben, vagy 

b) az Előfizető korábbi előfizetői szerződésének megszűnésére 1 éven belül az Előfizető 

érdekkörében felmerült okból eredő felmondás miatt került sor, vagy 

c) a hozzáférési pont létesítésének műszaki vagy gazdasági korlátai vannak, vagy 

d) az igénylő – személyazonosító okmányának adatai szerint – 18. életévét még nem töltötte be és 

emiatt az Mttv.-nek a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó szabályainak 

megtarthatósága nem biztosított. 

 

2.3.1.5. Az Előfizető szolgáltatás nyújtásának megkezdésére megjelölt határidőn belül – az 

üzlethelyiségen kívül és a távollévők között megkötött szerződés kivételével – nem jogosult 

elállni. Az Előfizető jogszerűtlen elállása esetén az Előfizető hátrányos jogkövetkezményként 

köteles a Szolgáltatónak az 4. sz. mellékletben megjelölt elállási díjat, valamint – ha az előfizetői 

hozzáférési pont már kiépítésre került - az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésével 

kapcsolatos és 4. sz. melléklet szerinti kiszállási díjat is megfizetni. Az Előfizető jogszerűtlen 

elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés 

alapján befizetett díjakat – az elállási díjjal, illetve a kiszállási díjjal csökkentett összegben – 

legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni az Előfizető számára, az Előfizető 

pedig legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Szolgáltató által részére átadott eszközöket a 

Szolgáltatónak átadni. 

2.3.2. A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele a kiépített kábeltelevízió hálózat, jogi 

feltétele a megkötött előfizetői szerződés. A szolgáltatás igénybevételéhez a 4.4. pont szerinti 

elektronikus hírközlési végberendezés is szükséges, és amelynek hiánya vagy alkalmatlansága 

esetén az Előfizető a saját felelősségére köt előfizetői szerződést. A Szolgáltató kötelezettsége 

nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására. 

 

2.3.3. A szolgáltatásnak időbeli korlátja nincs az egyes médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 

(csatornájának) sajátosságai kivételével.  
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2.3.4. A szolgáltatást az Előfizető nem veheti igénybe a Szolgáltatónak a hírközlési hatósághoz 

tett bejelentése alapján nyilvántartott, az ÁSZF 4. sz. mellékletében tételesen felsorolt azon 

földrajzi területen (vételkörzet) kívül, ahol a Szolgáltató hírközlési hálózattal rendelkezik. 

Digitális szolgáltatás a 4. sz. mellékletben megjelölt településen vagy településrészen kívül nem 

vehető igénybe. 

 

2.3.5. Minden Előfizető csak a rá vonatkozóan a Szolgáltatónál nyilvántartott előfizetői 

hozzáférési ponton keresztül veheti igénybe az általa előfizetett szolgáltatásokat. 

 

2.3.6. A szolgáltatásnyújtás feltétele, hogy az Előfizető és a Felhasználó illetve – ha az ezekkel 

nem azonos – az ingatlan tulajdonosa az igénybejelentés megtételekor, de legkésőbb a 

szerződéskötéskor külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájáruljon ahhoz, hogy az ingatlanon a 

hálózat további ellenérték nélkül a hálózat fennállásának idejéig elhelyezésre kerüljön. 

 

2,4, Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő 

csatlakozására és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő 

 

2.4.1.  A 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak esetén a 

Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, vagy a felek előfizetői 

szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban, de legfeljebb az előfizetői 

szerződés megkötésétől számított 90 napon belül köteles a szolgáltatás nyújtását megkezdeni. 

Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése a fentiek szerinti időpontban az Előfizető érdekkörébe 

tartozó ok miatt nem volt lehetséges, a felek megállapodhatnak a szolgáltatás nyújtása 

megkezdésének újabb időpontjában, mely nem lehet későbbi, mint az előfizetői szerződés 

megkötésétől számított 90 nap. 

 

A Szolgáltató jogosult az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor a 4. sz. melléklet szerinti 

egyszeri díjat (bekapcsolási díj) felszámítani. Már kiépített hozzáférési pont esetén a jeltovábbítás 

megkezdéséért a 4. sz. melléklet szerinti rácsatlakozási díj fizetendő. 

 

Ha a szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítése megtörtént, az Előfizető a továbbiakban a befizetett 

rácsatlakozási, szerelési, kiépítési díj visszatérítésére semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. 

 

2.4.2. A 2.4.1. pontban meghatározott, illetve a Szolgáltató által a 2.1.2.9. b) pontja szerint vállalt 

határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni a 7.4. pont szerinti összegben.  

 

2.4.3. Amennyiben a 2.4.1. pontban meghatározott, illetve a Szolgáltató által a 2.1.2.9.b) pont 

szerint vállalt határidő teljesítésére a Szolgáltató műszaki okból nem képes, és ezért az előfizetői 

szerződést az Eht. 134. § (2) bekezdése szerint felmondja, a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás 

megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig kötbért 

köteles fizetni a 7.4. pont szerinti összegben. 

 

2.4.4. Ha a Szolgáltató 2.4.1. pontban meghatározott, illetve a Szolgáltató által a 2.1.2.9. b) 

pontja szerint vállalt határidőt túllépi, akkor az előfizetői hozzáférési pont létesítését megelőzően 

az Előfizető jogosult az előfizetői szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az 

Előfizető elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott 

előfizetői szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül 
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visszafizetni az Előfizető számára, az Előfizető pedig köteles a szolgáltató tulajdonában lévő, a 

szolgáltató által részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni. 

 

 

2.4.5. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének díját (bekapcsolási díj) a 4. sz. melléklet 

tartalmazza és mely díj a szokásos (normál) csatlakozási feltételek esetén érvényes díj, azaz a már 

kiépített hálózathoz való olyan új előfizetői hozzáférési pont létrehozására vonatkozik, amely 

a) a már kiépített hálózat előfizetői hozzáférési pontjától legfeljebb 20 méter kábelhossznyi 

távolságban van és 

b) a létesítés nem jár új gerinchálózati szakasz kiépítésével, vagy új oszlop illetve egyéb 

alépítmény szakasz igénybevételével, továbbá 

c) a kábelmodem, acces point vagy router áramvételezési helye a végberendezés közvetlen 

közelében biztosított.  

 

2.4.6. A bekapcsolási díj 1 darab hozzáférési pont létesítését tartalmazza. A fenti, előfizetői 

hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos meghatározástól eltérő mennyiségi vagy minőségi 

előfizetői igény esetén kiegészítő bekapcsolási díj számítható fel a 4. sz. mellékletben foglaltak 

szerint. 

Eltérő mennyiségi vagy minőségi igénynek minősülnek különösen az alábbiak: 

a) Az Előfizető hozzáférési pontja a kábeltelevíziós csatlakozási ponttól több mint 10 méter 

távolságra van. 

b) Az Előfizető több hozzáférési pont létesítését kéri. 

c) Az Előfizető a Szolgáltatónál az érintett területre vonatkozóan alkalmazott technológiáktól 

eltérő megoldást igényel. 

d) Az Előfizető ingatlanán a kábelvezetést nem az optimális, legrövidebb úton kéri. 

e) Az Előfizető esztétikai elvárások miatt többlet kiépítési igénnyel él. 

 

2.4.7. A 2.4.5. pontban megjelöltektől eltérő feltételek esetén a Szolgáltató az előfizetői 

hozzáférési pont kiépítését megtagadhatja, vagy egyedi kalkuláción alapuló díjazásért vállalhatja, 

illetve a kiépítést egyéb feltételek fennállásától teheti függővé. 

 

2.4.8. A 2.4.5. és 2.4.6. pontban megjelöltek szerinti díjak legfeljebb 1 db végberendezés 

működtetését biztosító csatlakozás kiépítésére vonatkoznak. Ha az Előfizető több készüléket 

kíván csatlakoztatni, a további kábelszakasz létesítését, illetve az esetlegesen szükségessé váló 

erősítő felszerelését a Szolgáltató az egyedi szerződésben rögzített többletdíjazás ellenében 

vállalja (további vételi hely díja). Amennyiben az Előfizető a normál feltételek szerinti minőségű 

és kivitelű eszközöktől eltérő minőségű vagy kivitelű eszközöket kíván beépíttetni, vagy az általa 

igényelt, a normál feltételektől eltérő kivitelezési technológia munkaidő többlet-felhasználást 

okoz, a Szolgáltató jogosult többletköltségei felszámítására vagy az igénylés teljesítésétől való 

elállásra. 

 

2.4.9. A Szolgáltató jogosult az érvényes jogszabályok figyelembe vételével az Ajánlattevők 

vagy Előfizetők személye vagy az ingatlanok fekvése szerint kialakított egyes csoportjai számára 

az értékesítést elősegítő ideiglenes akciókat meghirdetni, melynek keretében jogosult a belépés és 

ezzel összefüggésben az előfizetés feltételeit oly módon átmenetileg meghatározni, amely az 

Ajánlattevők számára összességében jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeknél kedvezőbb feltételeket 

tartalmaz. 
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2.4.10. Előfizetői hozzáférési pont létesítését célzó munkát és az internethasználattal kapcsolatos 

hálózaton bármilyen szerelést csak a Szolgáltató vagy az általa megbízott személy végezhet. 

A Szolgáltató (ideértve a Szolgáltató megbízásából közreműködő vállalkozót is) az előfizetői 

hozzáférési pont kivitelezése során a vonatkozó szabványok, illetve szakmai és 

biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása mellett a tőle elvárható gondossággal jár el 

úgy, hogy a munka végeztével a szereléssel nem érintett terület eredeti állapotában maradjon, 

ideértve a szerelés során keletkezett hulladék és szennyeződések eltávolítását is. 

 

2.4.11. A kivitelezés során az Ajánlattevő kivitelezésre vonatkozó indokolt kéréseit előzetes 

egyeztetés mellett a Szolgáltató figyelembe veszi és teljesíti, amennyiben az a hozzáférési pont 

létesítése és a szolgáltatás későbbi karbantarthatósága szempontjából megfelelő és 

megvalósítható, továbbá ha ennek esetleges többletköltségeit az Ajánlattevő viseli. 

 

2.4.12. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterület megközelíthetőségének, valamint a 220 V-

os hálózati csatlakozás biztosítása az Előfizető feladata. Az Előfizetőt együttműködési 

kötelezettség terheli a kivitelezés során szükséges környező ingatlanokba való bejutással 

kapcsolatban.  

A kivitelezés időpontjáról a Szolgáltató az Előfizetőt értesíti. Amennyiben az Előfizető a 

Szolgáltató által megadott kivitelezési időpontot nem fogadja el, az Előfizetőnek és a 

Szolgáltatónak is megfelelő új időpontot kell egyeztetni a Szolgáltató munkaidején belüli 

időpontra. Háromszori eredménytelen időpont-egyeztetés után, vagy ha az Előfizető a kivitelezést 

a Szolgáltató munkaidején kívüli időpontra igényli, a Szolgáltató jogosult az előfizetői 

szerződéstől elállni. Az Előfizető hibájából történő és Szolgáltató általi elállás esetén a felek 

kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés alapján befizetett díjakat 

– az elállási díjjal csökkentett összegben – legfeljebb az elállást követő 30 napon belül 

visszatéríteni az Előfizető számára, az Előfizető pedig egyidejűleg köteles a Szolgáltató által 

részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak átadni. 

 

2.4.13. A kivitelezés során bekövetkező, a munkavégzéssel együtt járó, elkerülhetetlen károkon 

túlmenő és bizonyíthatóan általa okozott kárért a Szolgáltató felelős. 

 

2.4.14. A kiépített teljes csatlakozás a hozzáférési pontig (beleértve az interfészt is) valamennyi 

beépített eszközzel és a modemmel, acces pointtal, routerrel együtt a Szolgáltató tulajdonát 

képezi és azon sem az Előfizető, sem az ingatlan tulajdonosa nem szerez tulajdonjogot.  

 

2.4.15. Nem minősül a Szolgáltató vonatkozásában késedelmes teljesítésnek az előfizetői 

hozzáférési pont létesítés vagy szolgáltatás megkezdés, ha 

a) a felek későbbi időpontban állapodtak meg, vagy 

b) az Előfizető a helyszíni munkálatok feltételeit az előzetesen egyeztetett időpontban nem 

biztosítja, vagy 

c) az Előfizető vagy harmadik személy magatartása, vagy érdekkörébe tartozó ok miatt a 

rendszerre való csatlakozás késve, vagy nem valósulhat meg, és mely esetekben a létesítésre 

vonatkozó határidő a Szolgáltató számára meghosszabbodik. 
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2.5. Mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális 

műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetén a 8. § (2) bekezdésében 

meghatározott felmondás feltételei 

 

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 

 

 

3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása 

 

3.3. A segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a segélyhívó szolgáltatások 

használtára, valamint a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférésre, és az 

információk felhasználására vonatkozó leírás 

 

 

4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az 

előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás 

hitelességéről szóló NMHH rendeletben meghatározott egyedi, továbbá a szolgáltató által 

önként vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei 

 

4.1.2. Ha a Szolgáltató a 4.1.1. pont szerinti vállalását az előfizetés időtartama alatt nem tudja 

betartani, az Előfizető a 13./2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti kötbérre jogosult. 

 

4.3. Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a hálózat és a szolgáltatás 

biztonságát és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint 

sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet 

 

 

5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése 

 

5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető 

szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei 

 

5.1.3. ... 

 

 A szolgáltatás Előfizető kérésére legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteltetését a Szolgáltató 

határozott idejű előfizetői szerződéseknél sem zárhatja ki, ebben az esetben azonban az előfizetői 

szerződés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. 

A 3.1.1.c) pont szerinti szolgáltatás kapcsán szüneteltetés előfizető általi kérésére nem kerülhet 

sor. 

 

5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy 

az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi 

vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei, továbbá megvalósításának módjai 
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6.1. A hibabejelentések kezelése, folyamata, a vállalt hibaelhárítási határidő, a 

hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás 

 

6.1.1.4. A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása 

eredményeként valós, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani. 

A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát.  

 

6.2. Az előfizetői jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén 

 

6.2.1. Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató a 

Felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. 

 

A Szolgáltató felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül a kártérítési felelősség alól, 

ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése vagy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy 

az az adott helyzetben általában elvárható. Az általános elvárhatóság szempontjából a Szolgáltató 

feltételezi a gazdasági életben körültekintő, megfelelően informált Ajánlattevőt, Előfizetőt és 

Felhasználót, aki a rendelkezésére álló információk birtokában képes ésszerű vásárlói döntést 

hozni. 

 

Nem köteles a Szolgáltató megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet vis major okozott, vagy 

abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt 

el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, hogy 

a Szolgáltató szolgáltatása részben vagy egészen nem megfelelően működik. A Szolgáltató nem 

felel azokért a károkért és költségekért, amelyek azért merültek fel, mert az Előfizető kárenyhítési 

kötelezettségét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesítette. 

 

6.2.2. Az előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények egy év alatt évülnek el, amelyet az 

előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a késedelem, illetve a hibás 

teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. 

 

6.2.3. Az Előfizetőt megillető kötbér mértékét a 7.4. pont tartalmazza. 

 

6.2.4. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 

 

6.2.4.1. A hibabejelentéssel kapcsolatos eljárást az ÁSZF 6.1. pontja, a panaszokkal kapcsolatos 

eljárást az ÁSZF 6.3. pontja tartalmazza. 

 

6.2.4.2. Az Előfizető díjreklamációja elintézésével kapcsolatos panasza, kötbérigénye 

elintézésével kapcsolatos panasza, kártérítési igénye elintézésével kapcsolatos panasza, valamint 

a Szolgáltatóval szembeni egyéb jogvitája vagy jogvitás helyzete esetén jogosult a 2. sz. 

melléklet szerinti illetékes szervezetek vagy hatóság(ok) vizsgálatát kérni.  

 

6.2.4.3. A Szolgáltató az Előfizetővel szembeni igényével, valamint az Előfizetővel szembeni 

egyéb jogvitája vagy jogvitás helyzete esetén jogosult a 2. sz. melléklet szerinti illetékes 

szervezetek vagy hatóság(ok) vizsgálatát kérni, amennyiben a szervezetnek vagy hatóságnak van 

hatásköre az ügy elbírálására.  
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6.2.4.4. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tárgyában (kérelemmel, 

bejelentéssel) a hírközlési hatóság eljárása a hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó 

körülmény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kezdeményezhető. 

Amennyiben a kérelmező a jelen pontban foglalt hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó 

körülmény bekövetkezéséről csak később szerzett tudomást, vagy a kérelem, bejelentés 

előterjesztésében akadályoztatva volt, úgy a jelen pontban foglalt határidő a tudomásszerzéstől 

vagy az akadály megszűnésével veszi kezdetét. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági 

ügy tekintetében egy éven túl hatósági eljárás nem kezdeményezhető. E határidő jogvesztő. 

 

6.2.4.5. Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitákra a felek kikötik a Szolgáltató 

székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét. 

 

6.2.5. A Szolgáltató kötbér fizetésére köteles az alábbi esetekben: 

a) a szolgáltató az átírást az általános szerződési feltételeiben vállalt határidőn belül nem teljesíti, 

b) az áthelyezési igénybejelentést elfogadása esetén az irányadó határidő be nem tartása esetén, 

c) a 6.1.1.3. pont és 6.1.1.4. pont szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől 

minden megkezdett késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig terjedő időszakra,  

d) a hiba kijavítására nyitva álló 6.1.1.4. pont szerinti határidő eredménytelen elteltétől minden 

megkezdett késedelmes nap után a hiba elhárításáig terjedő időszakra, 

e) korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén, minden megkezdett késedelmes 

nap után, 

f) az ÁSZF 2.4.2.-2.4.3. és 4.1.2. pontjaiban foglalt esetekben. 

 

Az egyes kötbérek vetítési alapját és mértékét a 7.4. pont tartalmazza. 

 

6.3. Az előfizetői panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció és kártérítési igények 

intézése) 

 

6.3.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában  

előfizetői panasz: előfizetői szerződés alapján igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatás 

nyújtásával összefüggésben az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az előfizetőt érintő 

egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül 

hibabejelentésnek. A Szolgáltató a hibabejelentésekkel kapcsolatban a 6.1. pontban foglaltak 

szerint jár el. 

 

A Szolgáltató az Előfizetőktől származó panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett 

intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályok 

betartásával azt az 5. sz. mellékletben megjelölt szerinti időtartamig megőrzi. 

 

6.3.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az 

Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos 

álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az 

Előfizetőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról 

haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles 

személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Előfizetőnek átadni, telefonon vagy egyéb 
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elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Előfizetőnek 

legkésőbb a 30 napon belüli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a 

Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) az Előfizető neve, lakcíme, 

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

c) az Előfizető panaszának részletes leírása, az Előfizető által bemutatott iratok, dokumentumok 

és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 

d) a Szolgáltató nyilatkozata az Előfizető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a 

panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Előfizető aláírása, 

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 

panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles 

megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

 

A Szolgáltató egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a továbbiak szerint köteles 

eljárni. 

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 

eltérően nem rendelkezik - harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és 

intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény 

állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató a 

jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző 

hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy 

panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását 

kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti 

békéltető testület levelezési címét. 

Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem 

elegendő, a Szolgáltató – a 30 napon belül – köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy 

elintézésének várható időpontjáról.  

 

Ha a bejelentés, panasz kivizsgálásához vagy orvoslásához helyszíni bejárás is szükséges, az 

Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést 

biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont 

egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő 

időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége 

terheli. 

 

A fenti, Szolgáltatóhoz – nem ügyfélszolgálatra – beérkezett panaszoktól eltérően az 

ügyfélszolgálathoz érkezett panaszok esetében az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a 

Szolgáltató panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba 
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foglalni, és az Előfizető a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha 

az Előfizető panaszát szóban közli és a Szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. 

Az ügyfélszolgálatra vonatkozó 15 napos válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely 

hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal 

meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az Előfizetőt 

írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell. 

Az ügyfélszolgálat az előfizetői panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles 

együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel. 

 

6.3.3. Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a 

bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és szóbeli bejelentés esetén 

lehetőleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja. A 

Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést 

díjtartozás miatt a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint felmondani. 

 

A Szolgáltató jogosult a 6.3.1. pont szerinti, valamint a díjreklamációra vonatkozó nyilvántartást 

egységes nyilvántartásként kezelni. 

 

Ha az Előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és 

a díjreklamációt a Szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül, 

a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció 

megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Egyéb esetben az Előfizető a vitatott díj 

eredeti fizetési határidőre történő megfizetésére köteles és a díjreklamációnak a vitatott díjon 

(díjtételen) kívüli díjakra nincs halasztó hatálya. 

 

Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő 

havi elszámolás alkalmával, egyébként a díjreklamáció elbírálásától számított 30 napon belül – az 

Előfizető választása szerint – a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait 

az Előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az 

Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén 

az Előfizetőt megillető kamat mértéke azonos a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme 

esetén megillető kamat mértékével. 

 

Ha az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell 

bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a 

díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt.  

 

6.3.4. Az Előfizető kérésére a Szolgáltatónak az adatkezelési szabályok figyelembe vételével 

biztosítania kell, hogy az Előfizető a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa 

fizetendő díj számításához szükséges számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. 

 

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató ezen adatokat 12 havonta legfeljebb egy alkalommal köteles 

díjmentesen átadni. Az Előfizetők részére a 12 hónapon belüli második alkalomtól a Szolgáltató 

az adatok szolgáltatásért az ÁSZF 4. sz. mellékletében meghatározott adminisztrációs díjat 

számíthat fel.  

Amennyiben az Előfizető az adatokat nyomtatott formában vagy tartós adathordozón kéri, úgy az 

adminisztrációs díj tartalmazza a nyomtatás vagy adathordozó költségét is. 
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6.3.5. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak kártérítési igényét írásban bejelenti, a Szolgáltató a 

bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak jogosságát szóbeli bejelentés esetén 

lehetőleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és postai úton 

kézbesített tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről. 

 

Ha a kártérítési igény kivizsgálásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre 

egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez 

az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való 

felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal 

meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli. 

 

6.4. Az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje 

 

6.4.1. A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik 

kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot 

működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1.1. és 1.2. pontja tartalmazza. 

 

A Szolgáltató biztosítja azt, hogy az ügyfélszolgálat legalább hetente 1 munkanapon nyitva 

tartson.  

Az ügyfélszolgálat naptári évenként – a jogszabály szerinti munkaszüneti napokon túl – összesen 

24 munkanapon is zárva tarthat és amely napokon kizárólag telefonos hibabejelentő szolgálat 

érhető el. Az ügyfélszolgálat ezen zárva tartásáról a Szolgáltató a naptári dátum szerinti 

megjelöléssel legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az előfizetőket az ügyfélszolgálaton 

kifüggesztett hirdetmény útján, valamint internetes honlapján. 

 

6.4.2. ... 

 

Ha a hangfelvétel tartalmazza a 6.3.2. pontban megjelölt és panaszfelvételi jegyzőkönyv szerinti 

tartalmi elemeket - ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, az Előfizető által bemutatott 

bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv 

felvételének helyét és idejét -, a jegyzőkönyv felvétele az Előfizető beleegyezésével mellőzhető. 

A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni, és az Előfizető 

kérésére, a jelen pont szerinti módon, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A Szolgáltató a 

hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról az Előfizetőt a telefonos ügyintézés 

kezdetekor tájékoztatni köteles. 

 

6.4.4. Az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje az ügyfél igényének kielégítéséhez 

szükséges folyamatok lebonyolításának időigényétől függ, valamint az adott időpontban az 

ügyfélszolgálaton megjelenő ügyfelek számától. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az 

ügyfelek gyors, pontos kiszolgálása érdekében és több ügyfél egyidejű megérkezése esetén az 

ügyfélszolgálat vezetője azonnal intézkedik az ügyfelek mielőbbi kiszolgálása érdekében. A 

Szolgáltató törekszik arra, hogy az ügyfél és az ügyfélszolgálati munkatárs közvetlen 

kommunikációja során az időintervallum minimalizálásra kerüljön az ügyfélszolgálati 

munkatársak felkészült ügyintézése, gyors, pontos, értelmezhető válaszadása útján.  
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6.4.5. Az Előfizető nyilatkozatainak, valamint a Szolgáltató értesítéseinek, tájékoztatásainak és 

közzétételeinek megtételére az alábbiak szerint kerülhet sor: 

 

6.4.5.1. Az Előfizető nyilatkozatait a Szolgáltató székhelyére vagy központi avagy illetékes 

ügyfélszolgálatára írásban (postai úton feladva, telefaxon, vagy elektronikus levélben megküldve 

vagy személyesen benyújtva) jogosult megtenni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik. 

Az előfizetői szerződést az Előfizető minden olyan formában (írásban, szóban, stb.) jogosult 

felmondani, mint amilyen formát a Szolgáltató a szerződés megkötésére is alkalmaz. 

 

6.4.5.2. Ha jogszabály vagy a hírközlési hatóság valamely általános szerződési feltételnek vagy 

más tájékoztatásnak a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történő közzétételét rendeli el, ennek a 

Szolgáltató a következők teljesítésével tesz eleget: 

a) a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben, ennek hiányában internetes honlapján 

közzéteszi, és 

b) az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli 

tájékoztatást ad. 

 

6.4.5.3. Ha jogszabály az Előfizető értesítését írja elő és amennyiben a Szolgáltató számlalevelet 

is küld, a Szolgáltató köteles a számlalevél mellékletében értesíteni az Előfizetőt. 

Elektronikus számla bemutatási rendszer esetén a számlaértesítő elektronikus levél minősül 

számlalevélnek. Az Előfizetőt 

a) a számlaértesítő elektronikus levélben vagy 

b) az elektronikus számlában, amennyiben lehetséges a számlaértesítő elektronikus levélben erre 

történő utalással 

kell értesíteni. 

 

6.4.5.4. Ha jogszabály az Előfizető értesítését írja elő és a Szolgáltató a szolgáltatás jellegéből 

adódóan nem köteles számlalevelet küldeni, illetve ha az értesítés számlalevélben történő 

teljesítésére azért nincs mód, mert az értesítés jogszabály által előírt időpontja a számlalevél 

előfizetőnek történő, Szolgáltató általános szerződési feltételei által meghatározott megküldési 

időpontját megelőzi, a Szolgáltató választása szerint - a 6.4.5.5. pont szerinti korlátozásokra 

figyelemmel - az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget: 

a) az Előfizető közvetlen értesítésével, postai úton az elektronikus hírközlési szolgáltatás 

jellegéhez igazodó módon, 

b) elektronikus levélben az Előfizető által e célra megjelölt e-mail címre, 

c) egyéb elektronikus hírközlés útján (pl. SMS, MMS), az internetes honlapon történő 

közzétételre utalással,  

d) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két 

alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az 

ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni. 

A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik napon - az ellenkező 

bizonyításáig - úgy kell tekinteni, hogy azzal a szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó 

kötelezettségének eleget tett. 

Az elektronikus levelet, SMS-t vagy MMS-t a kézbesítési visszaigazolás napján - az ellenkező 

bizonyításáig - úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó 

kötelezettségének eleget tett. 
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Amennyiben az elektronikus levélben, SMS-ben vagy MMS-ben történő értesítés megtörténte az 

Előfizető érdekkörében fennálló körülmény miatt nem állapítható meg, az értesítést - az ellenkező 

bizonyításáig - a Szolgáltató legalább két alkalommal, legalább 5 napos időközzel megtett 

kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az Előfizető 

értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett. 

 

6.4.5.5. A 6.4.5.4.a)-c) pontjában meghatározott értesítési módokat a Szolgáltató akkor 

alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy 

a) a szóbeli értesítést az Előfizető tudomásul vette,  

b) az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az 

elektronikus értesítés elfogadásáról előzetesen nyilatkozó Előfizetőnek hitelesen igazolható 

módon megküldték, vagy 

c) a postai levélben foglalt értesítést az Előfizetőnek igazolható módon megküldték. 

 

A 6.4.5.4.d) pontban meghatározott értesítési módot a szolgáltató kizárólag a szolgáltatás 

szünetelésére vonatkozó és az ÁSZF módosítására vonatkozó értesítések esetén alkalmazhatja. 

Nem alkalmazhatja a 6.4.5.4.d) pontjában meghatározott értesítési módot, ha az előfizetői 

szerződés tárgyát képező szolgáltatásra irányadó az előfizető által fizetendő előfizetési díjak és 

egyéb kapcsolódó díjak - beleértve a számhordozással kapcsolatos díjakat és a szerződés 

megszüntetésekor esedékes díjakat, az előfizető számára nyújtott kedvezmények, valamint a 

költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja változik. 

 

6.4.5.6. Az Előfizető jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell 

számítani. 

 

6.6. Tájékoztatás a szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli 

kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás 

jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek 

megnevezése, elérhetőségeik (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) feltüntetése 

 

6.6.1. A Szolgáltató az Előfizetőt az ügyfélszolgálatán közzétéve, internetes honlapján, valamint 

az ÁSZF-ben tájékoztatja arról, hogy 

a) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen feltételek 

szerint teheti meg a Szolgáltatónál, az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve az illetékes 

hatóságoknál, 

b) az ügyfélszolgálathoz érkező egyes panaszokat mennyi időn belül fogja kivizsgálni, és a 

vizsgálat eredményéről mennyi időn belül és milyen módon értesíti az előfizetőt, 

c) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető mely 

fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

 

Az a) és c) pont szerinti tájékoztatásokat a 2. sz. melléklet, a b) pont szerinti tájékoztatásokat a 

6.3. pont tartalmazza. 

 

7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 

 

7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek 

keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, 
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hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános 

rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra 

vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése,  

módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, 

díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj 

visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák 

kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj 

 

7.2. A különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések 

 

7.2.4. Az akciók és akciós díjak elérhetősége 

 

7.2.4.1. A Szolgáltatónak jogában áll az Előfizetők egyes rétegei, csoportjai számára az 

értékesítést elősegítendő, kedvezményes akciót szervezni. 

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a kedvezményes akcióban történő részvétel feltételeit az ÁSZF 

rendelkezéseitől eltérően, az Előfizető részére összességében az ÁSZF általános szabályaitól 

eltérő és a 4.s z. melléklet szerinti díjaktól előnyösebben, az azonos helyzetben levők számára 

azonos feltételekkel, akciónként eltérően szabályozza. A Szolgáltató ezen akciók nyilvánosságát 

saját érdekében biztosítja. A Szolgáltató az akció ideje alatt is köteles az Előfizetővel az ÁSZF 

általános szabályainak és a 4. sz. melléklet szerinti díjaknak megfelelő szerződést kötni, ha az 

Előfizető az akcióban nem kíván részt venni, vagy nem felel meg a meghirdetett feltételeknek. 

 

7.2.4.2. Akciós kedvezmény lehet: 

a) a bekapcsolási díj mértékének csökkentése vagy részletekben történő kiegyenlítése, 

b) valamely egyszeri díj elengedése vagy csökkentése, 

c) valamely szolgáltatás terjedelmének növelése, vagy díjmentesen illetve csökkentett díjjal 

történő, határozott időre szóló biztosítása, 

d) egyéb eseti kedvezmény(-ek), 

e) ajándéksorsolás 

f) az a)-e) pontok közül több lehetőség együttese. 

 

Az akció keretében a Szolgáltató a belépés és a határozott időre igénybe vett szolgáltatás díját 

összekapcsolhatja. 

A Szolgáltató az akcióba bevont földrajzi területet meghatározhatja és/vagy az akcióban részt 

vevők számát a jelentkezés sorrendjének megtartásával korlátozhatja. 

 

7.2.4.3. Akció meghirdetése esetén a Szolgáltató jogosult a részvétel feltételeit, valamint az akció 

keretén belül megkötött szerződése felmondása esetére szóló jogkövetkezményeket 

meghatározni. 

 

7.2.4.4. A Szolgáltató jogosult az Igénylőt az akcióból kizárni, ha nem felel meg az akciós 

szabályoknak. A kizárás okai különösen az, ha 

a) az Előfizető akciós igényével egyidejűleg, illetve az akciót megelőző és követő, pontosan 

meghatározott időtartam alatt meglévő előfizetői szerződését felmondja, 

b) az Előfizetővel szemben a Szolgáltatónak lejárt díjkövetelése van. 
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7.2.4.5. Valamely akció keretében megkötött előfizetői szerződést a Szolgáltató jogosult nem 

kedvezményes szerződésként kezelni, ha utóbb kiderül, hogy az Előfizető az igény beadásakor 

nem felelt volna meg az akciós feltételeknek, azonban ettől ellentétes nyilatkozatával a 

Szolgáltatót megtévesztette. A Szolgáltató ezen Előfizetőtől a kedvezményt megvonja, a már 

megkötött előfizetői szerződést a Felek megegyezése esetén az ÁSZF-nek megfelelően 

módosítják és az Előfizető a díjkülönbözetet – ha van – megfizeti, vagy ha ilyen megegyezés nem 

jön létre, a Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani. 

 

7.2.4.6. Féléves és éves díjfizetési gyakoriság esetén amennyiben a díjfizetéssel ily módon 

rendezett időszakon belül az Előfizető az igénybe venni kívánt szolgáltatást valamely 

alacsonyabb díjcsomag irányába (lefelé) módosítja, köteles az előfizetői díjkedvezményt az 

előfizetői szerződés módosításával egyidejűleg megfizetni. Felfelé módosítás esetén az 

Előfizetőnek a díjkülönbözetet az időszakból hátralevő hónapokra kell megfizetni. 

 

7.2.4.7. Az ÁSZF 6. sz. melléklete tartalmazza az akciók részletes leírását, így különösen azok 

időtartamát, feltételeit, díjait és a nyújtott kedvezményeket. E melléklet módosítása esetén a 

Szolgáltató köteles e mellékletet az ÁSZF módosítására vonatkozó általános szabályok szerint 

közzétenni és rendelkezésre bocsátani, továbbá - az előfizetők értesítését mellőzve - köteles azt a 

módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül a Hatóságnak megküldeni. 

 

7.3. A kártérítési eljárás szabályai 

 

A kártérítési eljárás szabályait a 6.3.5. pont tartalmazza. 

 

7.4. Az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módjai 

 

7.4.1. A Szolgáltató által fizetendő kötbér esetei meghatározását és megfizetése módját a 6.2.5.-

6.2.6., 2.4.2,-2.4.3. és 4.1.2. pont tartalmazza. 

 

7.4.2. Az Előfizetőt az Eht. és az előfizetői szerződésekre vonatkozó NMHH elnöki rendelet 

alapján megillető kötbér mértéke az alábbi: 

 

 

7.4.2.1. Amennyiben a Szolgáltató az átírást az ÁSZF-ben vállalt határidőn belül nem teljesíti, 

kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egytizede. 

 

7.4.2.2. Az áthelyezési igénybejelentés Szolgáltató általi elfogadása esetén a meghatározott 

határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden 

késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. 

 

7.4.2.3. A hibabejelentéssel kapcsolatban a  6.1.1.3. pont és a 6.1.1.4. pont szerinti értesítésre 

nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén az értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen 

elteltétől minden késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig terjedő időszakra a Szolgáltató 

kötbért köteles fizetni, melynek összege az alábbi vetítési alap kétszerese. 
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A hiba kijavításával kapcsolatban a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől 

minden megkezdett késedelmes nap után a hiba elhárításáig terjedő időszakra a Szolgáltató 

kötbért kötles fizetni, melynek összege az alábbi vetítési alap 

- négyszerese, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást csak az előfizetői szerződés 

szerinti minőség romlásával, vagy mennyiség csökkenésével lehetett igénybe venni, 

- nyolcszorosa, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehetett igénybe venni. 

 

A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap a hibabejelentés hónapjára vonatkozó, egyedi 

előfizetői szerződés szerinti havi előfizetési díj és az előző havi forgalmi díj összege alapján egy 

napra vetített összeg. 

 

7.4.2.4. A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke minden 

megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Ha a Szolgáltató 

visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke az előfizetői szerződés alapján az adott 

előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a visszakapcsolás időpontja szerinti hónapra vonatkozó 

havi előfizetési díj, vagy előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad 

részének négyszerese. 

 

7.4.2.5. A szolgáltatás nyújtása megkezdésének 2.4.2. pont szerinti késedelme esetén a kötbér 

összege minden késedelmes nap után az általános szerződési feltételekben foglalt kedvezmények 

nélküli belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj hiányában az előfizetői szerződés szerinti 

díjcsomagra az általános szerződési feltételekben meghatározott kedvezmények nélküli havi 

előfizetési díj, vagy előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad 

részének nyolcszorosa. 

 

7.4.2.6. A szolgáltatás nyújtása megkezdésének 2.4.3. pont szerinti késedelme esetén a 

Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől az 

előfizetői szerződés megszűnéséig a 7.4.2.5. pont szerinti kötbér felét köteles megfizetni. 

 

7.4.3. Az Előfizetőt a 4.1.2. pont szerinti esetben az Eht. és az elektronikus hírközlési szolgáltatás 

minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a 

díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet alapján illeti meg kötbér. 

 

7.4.4. A kötbérfizetés módját a 6.2.6. pont tartalmazza. 

 

 

8. A számhordozással, a szünetmentes szolgáltatóváltással, a közvetítőválasztással 

kapcsolatos eljárás részletes szabályai 

 

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 

 

8.1. A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes 

szabályai 

 

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 
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8.2. Internet-hozzáférés szolgáltatók esetében a szünetmentes szolgáltatóváltással 

kapcsolatos eljárás részletes szabályai, amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetővé 

teszik 

 

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 

 

8.3. a közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai a közvetítőválasztást 

biztosító hálózati szerződésekben foglaltakkal összhangban 

 

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 

 

 

9. Az előfizetői szerződés időtartama 

 

9.1. Az előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy 

határozott. 

 

9.2. A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 24 hónapra köthető meg azzal, hogy a 

szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a 12 hónapig tartó, valamint a határozatlan 

időtartalmú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatni azok részletes feltételeit. 

 

9.3. A határozott idejű szerződés legrövidebb időtartama legalább a szerződéskötés hónapjának 

utolsó napjától számított 6 hónap. Az Előfizető kérésére kötött határozott idejű szerződés 

megkötésének feltétele az Előfizető általi tudomásul vétel arról, hogy az előfizetett díjcsomag 

tartalma és díja a szerződés időtartama alatt a mindenkori hatályos ÁSZF szerint módosulhat. A 

Szolgáltató jogosult a határozott időtartamra fizetendő díjat egy összegben igényelni azzal, hogy 

a Szolgáltató ilyen esetben biztosítja – amennyiben ilyet az ÁSZF tartalmaz – a féléves vagy éves 

gyakoriságú díjfizetés esetén a határozatlan időtartamú szerződéssel rendelkező Előfizetőket 

megillető kedvezményt. 

 

9.4. A Szolgáltató az általa szervezett ideiglenes akció keretében a 9.3. pont szerinti időtartamnál 

hosszabb vagy rövidebb minimális előfizetési időszakot is megállapíthat valamely 

szolgáltatás(ok)ra vonatkozó kedvezmény igénybe vételének feltételéül, mely esetben az 

akcióban részt vevő Előfizetőre az akcióban meghirdetett feltételek az érvényesek. 

 

9.5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató mindenkori ÁSZF-ében meghatározott feltételektől 

kedvezőbb feltételekkel a szolgáltatás igénybevételét olyan módon lehetővé tenni, hogy az 

Előfizető által vállalt kötelezettségvállalás (ún.”hűségnyilatkozat”) ellenében a Szolgáltató 

feltételes kedvezmény biztosít meghatározott időtartamra (ún. „hűségidő”), határozott 

időtartamra kötött elfizetői szerződés alapján. 

 

9.6. Az Előfizető úgy a határozatlan, mint a határozott időtartamú előfizetői szerződés alapján az 

adott szolgáltatást a szerződés időtartama alatt jogosult bármikor igénybe venni, és a hálózaton 

biztosított előfizetői interfészhez az alapvető követelményeknek megfelelő elektronikus hírközlő 

végberendezést csatlakoztatni. 
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9.7. A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozására jogosult úgy a határozatlan, mint a határozott 

időtartamú előfizetői szerződés vonatkozásában az 5.2. pontban meghatározott esetekben azzal, 

hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama a korlátozás időtartamával 

meghosszabbodik. 

 

9.8. A szolgáltatás szünetelésére az 5.1. pontban foglaltak szerint úgy a határozatlan, mint a 

határozott időtartamú előfizetői szerződés vonatkozásában sor kerülhet azzal, hogy amennyiben a 

Szolgáltató az Előfizető kérésére szünetelteti a szolgáltatást, úgy a határozott időtartamú 

előfizetői szerződés időtartama a legfeljebb 6 hónapig tartó szünetelés időtartamával 

meghosszabbodik. 

 

9.9. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik 

a) valamelyik fél általi rendes felmondással, 

- Előfizető felmondása esetén 8 napos felmondási idővel,  

- az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással a 

12.1.2. pont szerint, 

- Szolgáltató felmondása esetén 60 napos felmondási idővel, 

b) valamelyik fél általi, a másik fél szerződésszegő magatartása miatti rendkívüli felmondással  

- a Szolgáltató által az Előfizető szerződésszegése címén történő rendkívüli felmondás 15 nap 

határidővel,  

- a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti rendkívüli felmondás 30 napos felmondási 

idővel,  

- a Szolgáltató által másik szolgáltató kérelmére az a)-b) pont szerinti körülmény bekövetkeztekori 

rendkívüli felmondás, 

- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató a 

hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja 

elhárítani,  

- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha az előfizetői 

szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 

hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el, 

- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató az 

előfizetői szerződést a 2./2015.(III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe ütközően módosítja, 

- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató a 

szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 2/2015. (III.30.) NMHH 

rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye, 

 

c) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,  

d) a természetes személy Előfizető halála esetén,  

e) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, 

f) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes 

szolgáltatáscsomagokat, értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is külön-külön vagy 

összességükben) Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a 

megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 

g) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága teljes egésze vagy meghatározott földrajzi területre 

vonatkozó megszűnésével, 

h) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a 

feltétellel, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, 



 

  
26 

kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett 

szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos 

nyilatkozattal szüntethetik meg a felek, 

i) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető 

érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás 

nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől 

számított 90. napon megszűnik. 

 

9.10. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik 

a) a határozott idő leteltével, amennyiben a felek az egyedi előfizetői szerződésben eltérően nem 

állapodtak meg, 

b) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,  

c) a természetes személy Előfizető halála esetén,  

d) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, 

e) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes 

szolgáltatáscsomagokat, értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is külön-külön vagy 

összességükben) Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a 

megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 

f) a Szolgáltató valamennyi, vagy egyes szolgáltatási területekre vonatkozó szolgáltatási 

jogosultságának megszűnésével, 

g) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a 

feltétellel, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, 

kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett 

szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos 

nyilatkozattal szüntethetik meg a felek, 

h) a Szolgáltató általi és az Előfizető szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás esetén, 

- a Szolgáltató által az Előfizető szerződésszegése címén történő rendkívüli felmondás 8 nap 

határidővel, 

- a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti rendkívüli felmondás 30 napos felmondási 

idővel, 

- a Szolgáltató által másik szolgáltató kérelmére az a)-b) pont szerinti körülmény 

bekövetkeztekori rendkívüli felmondás, 

i) az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás esetén 

- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató a 

hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja 

elhárítani, 

- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha az előfizetői 

szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 

hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el, 

- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató az 

előfizetői szerződést a 2./2015.(III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe ütközően módosítja, 

- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató a 

szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 2/2015. (III.30.) NMHH 

rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye, 

j) az Előfizető vagy a Szolgáltató általi rendes felmondás esetén. 

- Előfizető felmondása esetén 8 napos felmondási idővel,  
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- az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással a 

12.1.2. pont szerint, 

- Szolgáltató felmondása esetén 60 napos felmondási idővel, 

k) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető 

érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás 

nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől 

számított 90. napon megszűnik. 

 

9.11. A határozott időtartamú előfizetői szerződés a meghatározott idő elteltével megszűnik. A 

szerződés megszűnését megelőzően a Szolgáltató köteles az Előfizetőt a számlalevél 

mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó 

elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű szerződés megszűnésének időpontjáról. A 

Szolgáltató köteles a határozott idejű előfizetői szerződés megszűnését megelőzően legalább 30, 

de legfeljebb 60 nappal korábban értesíteni az Előfizetőt az Eht. 134. § (14) bekezdésében 

foglaltakról. A felek a határozott időtartamú előfizetői szerződésben szabadon megállapodhatnak 

a határozott időtartamú előfizetői szerződés megszűnését követő új előfizetői szerződés 

szerződéses feltételeiről, amely esetben a létrejövő új szerződés csak határozatlan időtartamú 

lehet. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés 

megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően 

szerződésmódosítással dönthetnek.  

 

9.12. A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondására a Szolgáltató az alábbi esetekben 

jogosult: 

 

9.12.1. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése címén az előfizetői szerződést 

legfeljebb 8 nap felmondási idővel rendkívüli felmondással mondhatja fel, ha 

a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű 

működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a Szolgáltató a jogkövetkezményekre 

figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, 

b) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a 

Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához 

és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy 

c) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztető 

értesítését követően is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére 

továbbértékesíti, vagy 

d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, 

e) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is az ÁSZF 6. sz. 

mellékletét képező Hálózathasználati irányelvekbe ütközően jár el. 

 

9.12.2. A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel rendkívüli 

felmondással mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre 

figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét 

követően, annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon 

belül sem egyenlítette ki.  

 

Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha 
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a) a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, 

illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 10.000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén az 

10.000 Ft-ot, vagy ha 

b) az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz 

vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az 

Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott 

további díjakat folyamatosan megfizeti, 

c) az Előfizető díjfizetési kötelezettségét a második értesítés megtörténtét követően, annak 

kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 3 napon belül kiegyenlítette 

és azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolta. 

 

9.12.3. A Szolgáltató - a másik szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az előfizetői 

szerződést, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát másik szolgáltató használja, vagy a 

díjat másik szolgáltató helyett szedi be, és 

a) a 9.12.1.a)-e) vagy 9.12.2. pontban foglalt feltételek teljesültek, valamint 

b) a harmadik szolgáltató nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve 

megszüntetésére. 

 

9.12.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et vagy az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződésre 

is kiterjedően egyoldalúan módosítja és a módosítás az Előfizető számára hátrányos 

rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további 

jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. 

Nem mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, 

ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével 

kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a 

kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői 

szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő 

időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 

nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult 

felszámítani. 

 

 

9.13. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor vagy módosításakor a 

Szolgáltató által közzétett ajánlat alapján határozott időtartamú szerződés keretén belül 

kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást igénybe veszi és a szerződést az ebből eredő 

kedvezmények figyelembevételével kötötte meg és így olyan feltételes kedvezményt vett 

igénybe, amelyet a Szolgáltató az ajánlatban (akcióban) megjelölt szolgáltatási szinthez és 

meghatározott kötelező szerződéses időtartamhoz kötött, abban az esetben ezen időszak alatt az 

Előfizető a feltételes kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben: 

a) amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését rendes felmondással megszünteti, vagy 

b) amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et vagy az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződésre is 

kiterjedően egyoldalúan módosítja és a módosítás az Előfizető számára hátrányos 

rendelkezéseket nem tartalmaz és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti, azonban az 

Előfizető a szerződést felmondja, vagy  

c) amennyiben az előfizetői szerződést a Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése (különösen a 

9.12.1.a)-c) vagy 9.12.2. pont esetei) miatt mondja fel, vagy 
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d) amennyiben az Előfizető az igénybe vett szolgáltatási szinttől alacsonyabb szintre vonatkozó 

szerződés-módosítást kezdeményez, vagy 

e) amennyiben az Előfizető a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan földrajzi területre, ahol a 

Szolgáltató nem nyújtja az igénybevett szolgáltatást, vagy a Szolgáltató alkalmas műszaki 

hálózattal nem rendelkezik, vagy 

f) amennyiben az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését kezdeményezi, vagy 

g) amennyiben az Előfizető érdekkörébe tartozó okból a szolgáltatás korlátozására kerül sor.  

A fenti esetek bármelyikének bekövetkeztekor az Előfizető a feltételes kedvezményt elveszti, és a 

kapott kedvezmények összegének a Szerződés megszüntetéséig (felmondási idő lejártáig), vagy 

megszűnéséig történő, egyösszegű visszafizetésére köteles, amit a Szolgáltató kötbérként 

érvényesít. 

A jelen pont szerinti általános szabályok abban az esetben alkalmazandók, amennyiben az ÁSZF 

Melléklete(i), vagy a Szolgáltató által meghirdetett kedvezményes ajánlatok (akciók) vagy az 

egyedi előfizetői szerződés feltételei ezen általános szabályoktól nem térnek el. 

 

A jelen pont rendelkezései nem alkalmazhatók akkor, ha az előfizető mondja fel az előfizetői 

szerződést az alábbi okokból: 

a) a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 

napig nem tudja elhárítani, 

b) az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt 

több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát 

hárított el, 

c) a Szolgáltató az előfizetői szerződést a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe 

ütközően módosítja, 

d) a Szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 

2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye, 

és mely a)-d) pontok miatti Előfizető általi felmondás esetén a határozott idejű előfizetői 

szerződés a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 

 

10.2.2. A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat csak az előfizetői szerződés fennállása alatt 

illetve azután annyi ideig tárolhatja, ameddig arra jogszabályi felhatalmazása van, így különösen 

ha a hálózat kiépítettségének műszaki dokumentálása szükségessé teszi, illetve az Előfizetők 

tájékoztatásával, a díjszámlázással, továbbá az előfizetői szolgáltatások igénybe vételére 

vonatkozó panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei fennállnak. 

 

 

11. Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok 

módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői 

névjegyzékre, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtására, értéknövelt 

szolgáltatások nyújtására, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítésére, üzletszerzés 

céljából történő személyes adatok kezelésére, tételes számlamelléklet, hívásrészletező 

igénylésére, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra, egyéni előfizetői minőségre 

vonatkozó nyilatkozatok) 

 

 

12. Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei 
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12.1. A szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a szolgáltató 

jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának 

módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok,  

 

12.1.1. A Szolgáltató az előfizetői szerződést az ÁSZF-re és az egyedi előfizetői szerződésre is 

kiterjedően az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: 

a) az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek 

bekövetkezése esetén azzal, hogy – amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre 

vonatkozó szabály másként nem rendelkezik – a módosítás nem eredményezheti a szerződés 

feltételeinek lényeges módosítását, 

b) jogszabályváltozás (új jogszabály hatálybalépése, hatályos jogszabály módosítása) vagy 

hatósági döntés indokolja, 

c) a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges 

változás indokolja, 

d) az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az 

előfizető számára előnyös módon változnak meg. 

 

12.1.2. A 12.1.1. a) pont szerint az ÁSZF-ben foglalt feltételnek minősülnek az alábbiak, melyek 

nem idézik elő a szerződéses feltételek lényeges változását: 

- az ÁSZF szövegére irányuló egyéb módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások 

igénybevételének feltételeit, és amely a szöveg helyesbítésére, pontosítására, átfogalmazására 

vagy a közérthetőség növelésére irányul, 

- a hálózat műszaki paramétereinek megváltozása (fejállomás cseréje, hálózati fejlesztések) miatt 

a szolgáltatás igénybevételi feltételei nem lényeges mértékben módosulnak, 

- az előfizetői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének körülményei 

műszaki okból megváltoznak, 

- gazdasági (különösen az üzemeltetési, működési költség változása, infláció) körülmények olyan 

változása, amelyek következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatást a 

korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani, 

- a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben (különösen az adókban, közterhekben és 

szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi költségek) 

bekövetkezett lényeges változás indokolja, 

- a Szolgáltató helyébe - a Szolgáltató gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti átalakulása, 

vagy a szolgáltatás nyújtásának adott területen történő megszüntetése vagy szerződés 

következtében - más szolgáltató (új szolgáltató) lép, és mely esetben a módosítás nem 

eredményezi a szerződés feltételeinek lényeges módosítását, mint a szolgáltatás igénybevételének 

feltételeit, minőségi célértékeket, 

- mindazon módosítás, amely az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás valamely jellemzője, 

vagy valamely rendelkezés tekintetében az Előfizetőre nézve kedvező változást eredményez, 

- ha szerződéses jogviszonyok, az előfizetői igények, a jelszolgáltatás körülményei vagy egyéb 

érdekek, körülmények figyelembe vételével (ide értve az Előfizetői igényeket és a csomagok 

tartalmi-minőségi/ár értékeinek összevetését is) a csomagválaszték, vagy a csomagok száma, 

összeállítása módosul. 

 

A 12.1.1. a) pont vonatkozásában lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás 

igénybevételének feltételeire (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a 

szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) 
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vonatkozó változtatás. Nem minősül ugyanakkor lényeges módosításnak a szolgáltatásra 

vonatkozó nem alapvető díjszabásra vonatkozó változtatás. 

 

12.1.3. A 12.1.1. c) pont szerint a körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak 

minősülhetnek a konkrét egyedi körülmények felmerültekor bekövetkezett és a jövőbeni 

szolgáltatási körülményekre is kiható változások, amennyiben azok a szerződés megkötésekor 

előre nem voltak láthatók. 

 

12.1.4. A Szolgáltató nem jogosult a határozott időre kötött szerződést a 12.1.1. pont b) illetve c) 

pontjára hivatkozva egyoldalúan módosítani, ha jogszabály olyan adó- vagy illetékfizetési 

kötelezettséget ír elő, amelynek alanya a Szolgáltató. 

 

12.1.5. A határozatlan időre kötött előfizetői szerződések tekintetében az Eht. 132. § (2) bekezdés 

c) pontja, illetve az ÁSZF 12.1.1. c) pont szerinti esetnek minősül különösen az olyan költség - az 

előfizetői szerződés megkötésekor előre nem látható - növekedése, amely a Szolgáltató harmadik 

személlyel fennálló szerződéses kapcsolatából ered és közvetlenül beépül a szolgáltatás díjába. 

A határozatlan időre kötött előfizetői szerződés tekintetében a Szolgáltató jogosult a fogyasztói 

árszínvonal emelkedése esetén a szolgáltatás díjának naptári évenként legfeljebb egyszeri 

módosítására. E feltétel bekövetkezése esetén a Szolgáltató az Eht. 132. § (2) bekezdés a) 

pontjában, illetve az ÁSZF 12.1.1. a) pontjában foglaltak szerint jogosult az előfizetői szerződést 

egyoldalúan módosítani azzal, hogy ezen esetben a díjváltozás mértéke nem haladhatja meg a 

megelőző naptári évre a Központi Statisztikai Hivatal által megadott tényleges fogyasztói árindex 

mértékét. 

 

12.1.6. A Szolgáltató általi egyoldalú szerződésmódosítás esetén a módosításról az Előfizetőket a 

Szolgáltató a 6.4.5.3.-6.4.5.5. pont szerinti módon minden esetben, annak hatályba lépése előtt 

legalább 30 nappal korábban értesíteni köteles, az Előfizetőket megillető felmondás feltételeiről 

és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt. 

 

A szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidőt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, 

amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a 

már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a 

módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. 

Az ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a 

Szolgáltatót nem terhelik a jogszabályban meghatározott, az előfizetői szerződés módosításához 

kapcsolódó kötelezettségek, azonban a Szolgáltató a változásról a központi ügyfélszolgálatán és 

az internetes honlapján köteles tájékoztatást adni. 

 

12.1.7. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et a 12.1.1. pontban megjelölt esetekben a 12.1.1.- 

12.1.3. pontok alapján módosítja, és a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket 

tartalmaz, az Előfizető a 12.1.6. pont szerinti értesítéstől számított 15 napon belül további 

jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az 

Előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, 

hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az 

ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott 

kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az 
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Előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a 

szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. 

 

12.1.8. Amennyiben a Szolgáltató a 12.1.7. ponton kívüli esetben módosítja az előfizetői 

szerződést az Előfizetőt az alábbiak szerinti jogok illetik: 

Amennyiben az Előfizető a módosítással szemben a szolgáltatói értesítéstől számított 8 napon 

belül a Szolgáltatónál kifogással vagy észrevétellel él, a módosítás nem tekinthető elfogadottnak 

és a Szolgáltató bírósághoz fordulhat az előfizetői szerződés módosítása iránt. 

A Szolgáltató köteles az Előfizető figyelmét felhívni a jelen pont szerinti értesítésben észrevétel 

tételi jogára, valamint annak jogkövetkezményeire. 

 

12.1.9. A Szolgáltató a határozott időre kötött előfizetői szerződést nem jogosult egyoldalúan az 

alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), az előfizetői 

szerződés időtartama, megszüntetésének jogkövetkezményei, vagy a szolgáltatásminőségi 

követelmények célértéke tekintetében módosítani, kivéve, ha azt az Eht. 132. § (2) bekezdésének 

b), illetve e) pontjában foglaltak indokolják. A határozott időre kötött előfizetői szerződés 

egyebekben az Eht. 132. §-ában foglalt rendelkezések, feltételek szerint módosítható 

egyoldalúan. 

A határozott idejű előfizetői szerződés ráutaló magatartással nem módosítható. 

 

12.2. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás 

teljesítésének határideje 

 

12.2.1. Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az egyedi előfizetői szerződés 

módosításaként az Előfizető személyének módosítását, ha személyében szerződés, vagy egyéb 

jogcímen történő jogutódlás következtében változás történik.  

Az átírás iránti kérelem akkor minősül alaki és tartalmi szempontból megfelelőnek, ha 

tartalmazza: 

- a jogelőd Előfizető és jogutód Előfizető által aláírt együttes nyilatkozatát az átírás 

kérelmezésére, és 

- a jogutód Előfizető mindazon adatait, melyek az előfizetői szerződés megkötéshez szükségesek, 

és 

- mellékletként az átírás alapjául szolgáló tények vagy az átírás okának hitelt érdemlő 

dokumentummal való igazolását (pl. szerződéssel, bírósági végzéssel, ítélettel vagy más 

dokumentummal). 

  

Átírásra – a Szolgáltató eltérő nyilatkozata hiányában – csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 

meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike illetve a jogutód az átírással egyidejűleg 

rendezi. Az átírás időpontját az átírást kérő felek az átírási kérelemben határozzák meg azzal a 

feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani. E 

rendelkezésektől a Szolgáltató az Előfizető kérésére eltekinthet, ha azt nyilvántartási rendszere 

lehetővé teszi. 

 

Az átírás teljesítésének határideje nem lehet több mint a Szolgáltató által meghatározott alaki és 

tartalmi követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 nap. 

A Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles az általa az átírás teljesítésére általa vállalt határidőn 

belül az átírást teljesíteni, vagy az átírás elutasításáról az Előfizetőt értesíteni. 
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Amennyiben a szolgáltató az átírást az ÁSZF-ben vállalt határidőn belül nem teljesíti, kötbért 

köteles fizetni a 7.4. pont szerint. 

 

Az átírási kérelmet a Szolgáltató az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő (beleértve a 

szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságú) kérelem benyújtásától számított 15 napon belül 

köteles teljesíteni.  

 

Ha az átírás során a régi és új Előfizetők előfizetői kategóriája (egyéni/üzleti) megváltozik, akkor 

az átírás időpontjától az új Előfizetőnek az új előfizetői kategóriára vonatkozó előfizetési díjakat 

kell megfizetnie. Amennyiben az Előfizető előfizetői minőségét üzleti előfizetőre olyan csomag 

vonatkozásában igényli, melyben levő szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató nem jogosult 

üzleti előfizetők felé történő értékesítésre, úgy a szerződésmódosítás nem jön létre, vagy az 

Előfizető által egyidejűleg módosított csomag igénybevételre vonatkozó módosított tartalommal 

jön létre. 

 

Az Előfizető az előfizetői hozzáférési pont kiépítése előtt kérheti igénybejelentése átírását is. Ha 

a régi és új Előfizető által a hatályos ÁSZF szerint fizetendő díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az 

átíráskor kell rendezni. 

 

Az átírás díját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

A Szolgáltató átírás esetén az Előfizető nem kötelezheti belépési díj fizetésére. 

 

A jelen pontban írtak nem alkalmazhatók, ha az átírással egyidejűleg az előfizetői hozzáférési 

pont helye is megváltozik (áthelyezés). 

 

12.2.2. Az előfizetői hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén kérheti a 

Szolgáltatótól az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi 

szolgáltatási területén belül, ha egyidejűleg az Előfizető személye nem változik.  

 

Az áthelyezés iránti kérelem akkor minősül hiánytalannak, valamint alaki és tartalmi 

szempontból megfelelőnek, ha tartalmazza: 

- az Előfizető által aláírt együttes nyilatkozatát az áthelyezés igényléséről, és 

- az Igénylő/Előfizető, valamint az új hozzáférési pont mindazon adatait, melyek az előfizetői 

szerződés megkötéshez szükségesek, és 

- mellékletként az áthelyezés alapjául szolgáló tények vagy az áthelyezés okának hitelt érdemlő 

dokumentummal való igazolását. 

 

A Szolgáltató a hiánytalan áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15 napon 

belül végzi el az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül 

írásban értesíti az Igénylőt arról, hogy 

a) az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az ÁSZF-ben meghatározott határidőben, 

legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az Előfizető által az 

áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való 

beérkezésétől számított 90 napon belüli időpontban teljesíti, 

b) az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a) pont szerinti 

határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentést elfogadja és ezzel 
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egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi 

időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított90 napot,  

c) az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja, vagy 

d) az áthelyezési igényt - a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 30 napos 

határidő elteltét követően is esedékes - díjtartozása miatt elutasítja. 

 

Az a)-b) pontban foglaltak esetén előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás 

igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel. Erre az 

időszakra a Szolgáltató díjfizetési kötelezettséget nem állapíthat meg. 

Az áthelyezési igénybejelentést Szolgáltató általi elfogadása esetén az áthelyezés teljesítésére 

irányadóként meghatározott határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni a 

7.4. pontban foglaltak szerint. 

 

Ha az áthelyezésre az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetését követő 3 hónapon belül 

nem kerül sor, vagy az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában a Szolgáltató elutasítja az 

előfizetői szerződés az Előfizető – a kiépítés hiányáról szóló – előzetes írásbeli értesítésével 

megszűnik azzal, hogy jogkövetkezmények szempontjából határozott idejű szerződés esetén az 

Előfizető általi felmondás szabályai az irányadók. 

 

Amennyiben az Előfizető az áthelyezést olyan helyre kéri, ahol az előfizetői hozzáférési pont már 

kiépítésre került, az Előfizető áthelyezési díj fizetésére köteles, kiépítetlen előfizetői hozzáférési 

pont esetén pedig kizárólag belépési díj fizetésére köteles az Előfizető. Az áthelyezés díját a 4. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

12.2.3. Az Előfizető az igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t igénye szerint, de díjmentesen 

évente egy alkalommal módosíthatja, - kivéve, amikor a Szolgáltató egyoldalúan változtatja a 

csomagot és/vagy annak előfizetési díjait – mely igényt a Szolgáltató legkésőbb 

a) a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása miatt, amennyiben az Előfizető a módosítási 

igényét a Szolgáltatónak a szerződésmódosításra vonatkozó értesítése közlését követő 15 napon 

belül a Szolgáltatóhoz írásban bejelenti, a Szolgáltató általi szerződésmódosítás 

hatálybalépésével egyidejűleg 

b) a csomag más szolgáltatási szintű csomagra történő módosítása esetén legkésőbb a 

megrendelés napját követő hónap első napjától 

c) kiegészítő vagy értéknövelt szolgáltatás megrendelése esetén annak bekapcsolását a 

megrendelés napjától számított 2 munkanapon belül, 

d) kiegészítő vagy értéknövelt szolgáltatás lemondása esetén annak kikapcsolását a megrendelés 

napját követő hónap első napjától 

teljesíti. 

A Szolgáltató az Előfizető kérésére vagy valamely általa szervezett ideiglenes akció keretében 

fentiektől eltérő módosítási igényt is elfogadhat illetve ajánlhat. 

 

Az Előfizető által indítványozott szerződésmódosítás feltétele, hogy az Előfizetőnek – az ÁSZF 

eltérő rendelkezése hiányában – sem a módosítási igény bejelentésekor, sem a módosítás 

időpontjában nem áll fenn lejárt és nem vitatott díjtartozása a Szolgáltatóval szemben. 

A Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződés Előfizető indítványára történő módosításáért a 4. sz. 

mellékletben meghatározott díjakat jogosult érvényesíteni az Előfizetővel szemben. 

 



 

  
35 

12.2.4. Az egyedi előfizetői szerződésnek az Előfizető egyoldalú nyilatkozatával történő 

módosítására a következő esetekben kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy az Előfizetőnek – az 

ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – sem a módosítási igény bejelentésekor, sem a módosítás 

időpontjában nem áll fenn lejárt és nem vitatott díjtartozása a Szolgáltatóval szemben: 

 

12.2.4.1. Az Előfizető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja 

előfizetői minőségét (egyéni, üzleti), feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt 

legalább 15 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is 

elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. A Szolgáltató az előfizetői minőség 

módosítása hatályba lépésétől kezdődően a módosult előfizetői kategóriára vonatkozó díjakat 

számítja fel. 

Amennyiben az Előfizető előfizetői minőségét üzleti előfizetőre olyan csomag vonatkozásában 

igényli, melyben levő szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató nem jogosult üzleti előfizetők 

felé történő értékesítésre, úgy a szerződésmódosítás nem jön létre, vagy az Előfizető által 

egyidejűleg módosított csomag igénybevételre vonatkozó módosított tartalommal jön létre. 

 

12.2.4.2. Az Előfizető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja a 

fizetési módot, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 45 nappal 

megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt 

nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. 

Folyószámlás fizetési módra történő módosítás esetén az Előfizető köteles az előfizetési díj 

teljesítésével kapcsolatban a bank megnevezését és a számlaszámot a Szolgáltatónak megadni. 

A Szolgáltató a díjbeszedést az Előfizető nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles 

megkísérelni a módosítás hatályba lépésétől kezdődően. Ha ez a Szolgáltatón kívüli okból (pl. 

banki elutasítás megbízás hiánya vagy hibás pénzforgalmi számlaszám miatt) nem vezet 

eredményre, a Szolgáltató – az Előfizető egyidejű értesítésével – visszatérhet a módosítás előtti 

fizetési módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a pénzforgalmi számlás fizetésre való 

átállás során kimaradás történik, a Szolgáltató jogosult az Előfizető első sikeres pénzforgalmi 

számla terhelésekor vagy azt követően az aktuális díj mellett az időközben kialakult díjhátralék 

összegének leemelésére is. 

 

12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 

 

12.3.1. Az előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának ideje – a szerződésszegés és az 

előfizetési díj nem fizetése miatti felmondás kivételével – nem lehet kevesebb mint 60 nap. 

 

12.3.2. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése címén az előfizetői szerződést tizenöt 

napos határidővel mondhatja fel, ha 

a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű 

működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a Szolgáltató a jogkövetkezményekre 

figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, 

b) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a 

Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához 

és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy 

c) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztető 

értesítését követően is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére 

továbbértékesíti, vagy 
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d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, 

e) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is az ÁSZF 5. sz. 

mellékletét képező Hálózathasználati irányelvekbe ütközően jár el. 

 

12.3.3. A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, 

amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés 

elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően, annak 

kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül sem 

egyenlítette ki.  

 

Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha 

a) a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, 

illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 10.000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén a 

10.000 Ft-ot, vagy ha 

b) az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz 

vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az 

Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott 

további díjakat folyamatosan megfizeti, 

c) az Előfizető díjfizetési kötelezettségét a második értesítés megtörténtét követően, annak 

kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 3 napon belül kiegyenlítette 

és azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolta. 

 

12.3.4. A Szolgáltató - a másik szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az előfizetői 

szerződést, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát másik szolgáltató használja, vagy a 

díjat másik szolgáltató helyett szedi be, és 

a) a 12.3.2.a)-e) vagy 12.3.3. pontban foglalt feltételek teljesültek, valamint 

b) a harmadik szolgáltató nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve 

megszüntetésére. 

 

12.3.5. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnésének eseteit és feltételeit a 9.10.-9.13. 

pontok tartalmazzák. 

A határozott idejű szerződés megszüntetése nem mentesíti az Előfizetőt a szerződés hatálya alatt 

(beleértve a felmondási időt is) felmerült díjfizetési és annak járulékai megfizetésének 

kötelezettsége alól. 

 

12.3.6. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben, 

amennyiben az előfizetői szerződésben az Előfizető hozzájárult, olyan elektronikus 

dokumentumban vagy elektronikus levélben köteles megküldeni, amelynek kézbesítése hitelesen 

igazolható, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a 

szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon 

történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a 

szerződés felmondásáról az Eht. 144. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb módon is 

értesítheti. 

 

Kézbesítettnek kell tekinteni a postai úton megküldött felmondást akkor is, ha az „az átvételt 

megtagadta”, „nem fogadta el”, „nem kereste” vagy „a címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik 

vissza. 
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12.3.7. A Szolgáltató felmondásának tartalmaznia kell 

a) a felmondás indokát, és 

b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, 

c) ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról 

hogy ha az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői 

szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. 

 

12.3.8. A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy – az ÁSZF 

5.2. pontjának feltételei szerint – korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. 

Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem 

akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. 

 

12.3.9. A Szolgáltató általi 12.3.2.-12.3.4. pont szerinti felmondási idő alatt a Szolgáltató a 

kárenyhítés érdekében az előfizetői szolgáltatás körét illetve használatát a jelen ÁSZF 5.2. pontja 

szerint korlátozhatja. 

 

12.3.10.. Ha az Előfizető a felmondási idő alatt a felmondásra okot adó szerződésszegést 

megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Ha a 

Szolgáltató az előfizetői szolgáltatást a felmondási idő alatt korlátozta, köteles azt haladéktalanul 

megszüntetni és a szerződés szerinti állapotot visszaállítani. 

 

12.4. Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 

 

12.4.1. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnésének eseteit a 9.9. pont tartalmazza. 

A határozatlan idejű szerződés megszüntetése nem mentesíti az Előfizetőt a szerződés hatálya 

alatt felmerült díjfizetési és annak járulékai, valamint a szolgáltatás megszüntetés miatti és 4. sz. 

mellékletben megjelölt díjak megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

12.4.2. Az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 naptári napos 

felmondási határidővel, indoklás nélkül bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül 

felmondani. A felmondási idő azon időponttól kezdődik, amikor írásbeli felmondás esetén a 

felmondás azonosításához szükséges adatokat tartalmazó dokumentált információ (irat) a 

Szolgáltató ügyfélszolgálatához megérkezik, illetve – amennyiben az ÁSZF azt lehetővé teszi – 

más formában tett felmondás esetén a felmondás azonosításához szükséges információk a 

Szolgáltató ügyfélszolgálatához megérkeznek. 

Felmondásnak minősül az Előfizető részéről az is, ha a hálózat műszaki körülményeinek 

változása (pl. átépítés) esetén az Előfizető nem kívánja igénybe venni a hálózaton a Szolgáltató 

által nyújtott szolgáltatást és nem fogadja el a Szolgáltató ez irányú szerződésmódosítási 

ajánlatát.  

Az Előfizető az előfizetői szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja. Ebben az 

esetben az Előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni azt a határnapot, 

amely naptól a nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás 

megtételétől, vagy megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között lehet. A 

Szolgáltató e határnapon köteles a szolgáltatás nyújtását megszüntetni. 

 

12.4.3. Az Előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést jogosult felmondani, ha 
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a) a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 

napig nem tudja elhárítani, 

b) az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt 

több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát 

hárított el, 

c) a Szolgáltató az előfizetői szerződést a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe 

ütközően módosítja, 

d) a Szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 

2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye, és 

mely 12.4.3. a)-d) pontok szerinti esetben az előfizetői szerződés a felmondó nyilatkozat 

Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 

 

12.5. Egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik 

 

Az előfizetői szerződés a Szolgáltató vagy az Előfizető általi felmondáson kívül megszűnik az 

alábbi esetekben: 

c) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,  

d) a természetes személy Előfizető halála esetén,  

e) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, 

f) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes csomagokat,  

értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is külön-külön vagy összességükben) Szolgáltató általi 

végleges megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 

60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 

g) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága teljes egésze vagy meghatározott földrajzi területre 

vonatkozó megszűnésével, 

h) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a 

feltétellel, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, 

kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett 

szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos 

nyilatkozattal szüntethetik meg a felek, 

i) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető 

érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás 

nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől 

számított 90. napon megszűnik. 

 

13. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei 

 

13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 

 

13.1.1. Az Előfizetőt együttműködési kötelezettség terheli a szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatban. Az Előfizető köteles megtenni minden olyan, hatáskörébe tartozó intézkedést, ami 

a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges és ami a Szolgáltató hibás teljesítésének nem 

minősülő, azonban hibabejelentést eredményező körülmény elhárításához szükséges. Így 

különösen köteles az Előfizető a hibabejelentés előtt meggyőződni arról, hogy a végberendezés, a 

modem áramellátása biztosított, valamint a hálózati elemek egységessége és épsége, az összekötő 

kábelek csatlakozása biztosított . 
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13.1.2. Az Előfizetőt tájékoztatási kötelezettség terheli a Szolgáltatóval szemben mindazon adat 

és információ vonatkozásában, mely a szolgáltatásra vagy a Szolgáltatóra kihatással lehet. Így 

különösen köteles az Előfizető tájékoztatni a Szolgáltatót várható fizetési késedelméről, 

fizetésképtelen állapotáról. 

 

13.1.3. Az Előfizető és a Felhasználó minden tőle elvárhatót köteles elkövetni az ingatlanában 

található hálózati elemek megőrzéséért és épségének biztosításáért.  

Az Előfizető a Szolgáltató tulajdonát képező hálózatot, annak elemeit, valamint a szolgáltatás 

igénybevehetősége érdekében a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott hírközlési 

berendezést nem jogosult más célra (pl. más szolgáltató általi szolgáltatás igénybevétele) 

használni, vagy azok használatát harmadik személynek átadni. 

 

13.1.4. A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása és az üzemelés, valamint szolgáltatásnyújtás 

biztosítása érdekében – ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen lehetséges 

-, az ingatlan tulajdonosa (használója) tűrni köteles, hogy előzetes értesítés alapján a Szolgáltató 

erre felhatalmazott képviselője az ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás 

céljából belépjen, illetve ha műszaki indokok miatt a hiba elhárítása másként nem oldható meg, 

az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetőleg abban a szolgáltatás céljára 

szolgáló eszközt (pl.: távközlő berendezést, vezetéket) elhelyezzen. 

 

13.1.5. Az Előfizetőt/Igénylőt együttműködési kötelezettség terheli a kivitelezés során szükséges 

környező ingatlanokba való bejutással kapcsolatban.  

 

13.1.6. Az Előfizetőt bejelentési kötelezettség terheli a személyes adataiban bekövetkező változás 

esetén a 2.4.3. pont szerint, az elérhetőségi adataiban bekövetkező változás esetén a 2.4.4. pont 

szerint. 

 

13.1.7. Az előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén az 

Előfizető köteles – az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató részére legkésőbb a 

szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének napját követő 3 munkanapon belül 

visszaszolgáltatni a kihelyezett hírközlési berendezést (különösen modemet) és amely 

visszaszolgáltatás költsége (pl. utazási költség a Szolgáltató ügyfélszolgálatához) az Előfizetőt 

terheli abban az esetben, ha a szolgáltatásból való kikapcsoláskor nem kerül sor az eszköz 

Szolgáltató általi átvételére és elszállítására. A határidő túllépése az eszközök Előfizető általi 

elvesztésének minősül és az Előfizetőt a 4. sz. melléklet szerinti kihelyezett hírközlési eszköz 

megtérítési díj megfizetésének kötelezettsége terheli. A Szolgáltató a visszaadási kötelezettségről 

tájékoztatja az Előfizetőt írásban (a Szolgáltató általi felmondás esetén a felmondásban, az 

előfizetői szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének egyéb eseteiben pedig a Szolgáltató 

által kibocsátott, jogviszonyt lezáró elszámolás vagy hasonló iratküldés esetén), azonban a 

tájékoztatástól és annak időpontjától függetlenül az Előfizetőt a visszaadási kötelezettség a jelen 

pont szerinti határidőn belül terheli. 

Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán lehetővé 

teszi az Előfizető számára a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére átadott eszköz 

visszaszolgáltatását, valamint igazolást ad a visszaszolgáltatásról az Előfizető részére. 

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak és az előfizetői szerződésnek megfelelő 

előfizetői felmondás esetében a Szolgáltató nem köti ki az előfizetői szerződés megszűnése 

feltételeként a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére átadott eszközök 
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visszaszolgáltatását. Az Előfizető felmondása, az előfizetői szerződés megszűnése az előfizetői 

szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszonyt nem 

érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. 

 

Az előfizetői szerződés megszűnése esetén sem kiszállási díj, sem bármilyen egyéb költség 

(különösen a Szolgáltató tulajdonát képező eszköz amortizációs értékcsökkenése) nem hárítható 

át az Előfizetőre, az alábbi kivételekkel: 

a) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF 2.3.1. pont szerinti időpontban az Előfizető 

érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás 

nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, és emiatt az előfizetői szerződés a 

megkötésétől számított 90. napon megszűnik, 

b) az Eht. 134. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetekben. 

 

13.2. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata 

 

13.2.1. Az Előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Az Előfizető köteles a 

szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF és az egyedi előfizetői szerződés alapján eljárni. Az 

Előfizető felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé az előfizetői szerződés megszegéséből eredő 

ténylegesen felmerült károkért (különösen nem megfelelő végberendezés meghibásodásából, nem 

engedélyezett berendezés csatlakozástatásából, szolgáltató ellenőrzési jogának 

megakadályozásából, szolgáltató általi hibaelhárítás biztosításának elmulasztásából, harmadik 

személy részére történő jogosulatlan jel- vagy szolgáltatásátengedésből, illetve jogellenes 

jelvételezésből eredő károkért). 

 

13.3. A végberendezéssel, vagy az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező 

más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek 

 

13.3.1. Az Előfizetőt a végberendezéssel kapcsolatban terhelő kötelezettségekre vonatkozóan a 

4.4. pont szabályai az irányadók. 

 

13.3.2. Az Előfizetőt az Előfizetőnek átadott, de a Szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus 

hírközlő eszközökkel kapcsolatban egyrészről az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek terhelik.  

Az Előfizető másrészről a Szolgáltató tulajdonát képező eszközöket a jó gazda gondosságával 

köteles megőrizni és kezelni, valamint azokat az előfizetői szerződés bármely okból történő 

megszűnése vagy megszüntetése esetén haladéktalanul, de legfeljebb az ÁSZF-ben megjelölt 

időtartamon belül köteles a Szolgáltató birtokába visszaadni. 

 

13.4. Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás 

 

13.4.1. Az Előfizető a személyére és elérhetőségi adataira vonatkozó változást haladéktalanul, 

lehetőség szerint a változást megelőzően, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 3 

munkanapon belül köteles a Szolgáltató részére bejelenteni. 

 

13.4.2. Ha az Ajánlattevő vagy Előfizető valamely, az ajánlatban vagy az előfizetői szerződésben 

szereplő személyes adata megváltozik, köteles azt előzetesen, de legkésőbb a változást követő 3 

munkanapon belül a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy meghatalmazott 

képviselője útján írásban (postai levélben, telefaxon) bejelenteni. Az adatváltozás bejelentése és 
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annak a Szolgáltató általi tudomásulvétele visszaigazolása esetén az előfizetői szerződés a 

változott adatokkal van hatályban. 

Ha az Ajánlattevő vagy az Előfizető az adatváltozás bejelentését elmulasztja, vagy fenti határidőn 

túl teszi meg, az Ajánlattevő vagy Előfizető ebből adódó esetleges káráért vagy bármely 

többletköltségéért a Szolgáltató nem felelős, és a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy 

többletköltséget a Szolgáltató az Ajánlattevővel vagy Előfizetővel szemben jogosult 

érvényesíteni. 

Nem minősül a jelen pont szerinti adatváltozásnak az Ajánlattevő vagy Előfizető 

személyváltozása, melyre az átírás szabályai az irányadók. 

 

13.4.3. Ha az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő és kapcsolattartásra megjelölt adata 

megváltozik, köteles azt lehetőség szerint a változást megelőzően, de legkésőbb a változást 

követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy 

meghatalmazott képviselője útján írásban (postai levélben, telefaxon) bejelenteni.  

Ha ezt elmulasztja, az Előfizető ebből adódó esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a 

Szolgáltató nem felelős, és a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a 

Szolgáltató az Előfizetőtől követelheti. 

 

13.4.4. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által indokoltan igényelt és az Előfizető személyes 

adatainak sérelmével nem járó, a szolgáltatásnyújtással összefüggő adatszolgáltatásokat 

haladéktalanul teljesíteni. 

 

 

14. A kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és 

azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó 

tájékoztatás 

 

A Szolgáltató - a kiskorúakra káros tartalmak elérhetőségének korlátozása érdekében - internetes 

honlapján könnyen megtalálható helyen köteles közzétenni az Eht. 149/A. § (1) bekezdése 

szerinti, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek 

(szűrőszoftver) és azokkal egyező célt szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára 

vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltató a szűrőszoftver/ek, az azok használatára vonatkozó 

tájékoztatás/ok elérhetőségét ingyenesen biztosítja internetes honlapján. 

 

 

15. Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó 

médiaszolgáltatások felsorolása, valamint  - amennyiben a Szolgáltató fel kívánja tüntetni – 

az Eht. 132. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok, továbbá a kiegészítő 

médiaszolgáltatások felsorolása és meghatározása. 

 

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 



 

  
42 

5. sz. melléklet: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 

 
 

1.4. A 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet szerint a szolgáltató az Eht. 154. § (1) bekezdése 

alapján a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések 

figyelemmel kísérése céljából az alábbi személyes adatokat kezelheti: 

aa) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, 

ab) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, 

ac) az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, 

ad) kiskorú, vagy cselekvőképességében az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő 

jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott előfizető esetén az utólag fizetett díjú 

szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő aa)-ac) pont szerinti 

adatai, 

ae) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén pénzforgalmi 

számlaszáma, 

af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek. 

 

1.5. Az elektronikus hírközlési szolgáltató saját üzletszerzési céljából - az előfizető kifejezett 

előzetes hozzájárulásával - kezelheti az 1.1. pont szerinti adatokat a Szolgáltató által nyújtott, az 

Előfizető által igénybe vett illetve vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információk 

(szolgáltatáscsomag- tartalom ismertető, tervezett változások és fejlesztések, új szolgáltatások, 

vásárlást ösztönző kedvezményes illetve hűség-akciók, nyereménysorsolások, stb.) küldésével az 

Előfizetők folyamatos illetve eseti tájékoztatása céljából. 

 

 

7. Adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok 

 

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

Törvény 

- A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási 

kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a 

szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint 

az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH 

rendelet 

- Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2./2015.(III.30.) 

NMHH rendelet 

 


