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1. Általános adatok, elérhetőség 

1.1 A szolgáltató neve és címe

Név: Colonial Computer Számítástechnikai Betéti Társaság
Cégjegyzékszám: 03-06-106547
Székhely: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 37.

A továbbiakban: szolgáltató

1.2 A   szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb 
elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek a megnevezése, ahol 
egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők

Telefonszám: +3677483660

A személyes ügyfélszolgálat elérhetősége:

Címe: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 37.
Nyitvatartási ideje: hétfő: 14 h - 18 h

kedd: 14 h - 18 h
szerda: 14 h - 18 h
csütörtök: 14 h - 18 h
péntek: 14 h - 18 h

Internet honlap: www.majsanet.hu
E-mail cím: info@colonial.hu

1.3. A   szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb 
elérhetőség, nyitvatartási idő),

Az előfizető az észlelt meghibásodást a szolgáltató által működtetett, a 1.2. pontban felsorolt
címen, telefonszámokon és e-mail címen jelezheti be.

1.4  A szolgáltató internetes honlapjának címe

Internetes honlap címe: www.majsanet.hu

1.5. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A szolgáltatások igénybevételére  vonatkozó Általános  Szerződési  Feltételek  megtalálhatók
szolgáltató honlapján (www.majsanet.hu), valamint Ügyfélszolgálatán. 
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2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei 

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

2.1.1. Fogalmak

Előfizetői szerződés: Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, és az
előfizetői  szolgáltatást  igénylő  más  felhasználók  (a  továbbiakban  együtt:  felek)  kizárólag
előfizetői szerződést köthetnek, amely az általános szerződési feltételekből, valamint egyedi
előfizetői szerződésből áll.

Előfizető:  olyan természetes  vagy jogi személy,  illetve jogi személyiség nélküli  gazdasági
társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési
szolgáltatás  nyújtójával  ilyen  szolgáltatások  igénybevételére  vonatkozó  szerződéses
viszonyban áll. 

Egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető,  aki úgy nyilatkozott,  hogy gazdasági
tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.

Üzleti  előfizető:  az  a  vállalkozás,  szervezet,  amely  gazdasági,  üzleti  tevékenysége,  vagy
létesítő  okiratában,  jogszabályban  meghatározott  tevékenysége  keretében veszi  igénybe  az
elektronikus hírközlési szolgáltatást.

2.1.2. Igénybejelentés, szerződéses ajánlat

A  szerződés  megkötésére  irányuló  igényt  írásban,  telefonon  vagy  az  ügyfélszolgálaton
személyesen lehet megtenni.
Az igénybejelentésnek  tartalmaznia  kell  az  igény teljesítéséhez  és  az  előfizetői  szerződés
megkötéséhez  szükséges  elengedhetetlen  adatokat.  Amennyiben  az  igénybejelentés  a
szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követő 15
napon belül határidő megadásával írásban vagy szóban felhívja/felkéri az igénybejelentőt az
igénybejelentés  megfelelő kiegészítésére.  Ebben az esetben az igénybejelentés  időpontja a
hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való beérkezése.

2.1.2.1. Az igénybejelentés kötelező tartalmi elemei:

Személyes adatok
a) Igénylő neve, lakóhelye (állandó lakcíme), tartózkodási helye (értesítési/számlázási címe), 
illetve székhelye
b) Egyéni előfizető esetén: az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és 
ideje
c) Nem egyéni előfizető esetén: az előfizető cégjegyzékszáma, vagy más nyilvántartási 
száma(adószáma), valamint szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma
d) Az előfizetői kategóriára (egyéni, vagy üzleti) vonatkozó nyilatkozat
e) Kapcsolattartásra alkalmas olyan elérhetőség, amely az igénybejelentéssel, szerződéssel, 
szerződéskötéssel kapcsolatban az igénylő/előfizető tájékoztatására, értesítésére szolgál.

Előfizetői hozzáférési pontra vonatkozó adatok
f) Előfizetői hozzáférési pontra vonatkozó adatok
g) az igényelt előfizetői hozzáférési pontnak a létesítéshez szükséges pontos, teljes címe;
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h) az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az ingatlant – ahová a hozzáférés létesítését
kéri  –  milyen  törvényes  jogcím  alapján  használja,  s  ha  az  igénylő  nem  tulajdonosa  az
ingatlannak, kifejezett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a létesítéshez szükséges tulajdonosi
felhatalmazással, hozzájárulással rendelkezik;
i) nyilatkozat arról, hogy az igényben hozzáférési címként megjelölt ingatlanon van-e kiépített
saját hálózat.

Szolgáltatásra, számlázásra vonatkozó adatok
j) Az igényelt szolgáltatás, a választott csomag(ok), kiegészítő szolgáltatási csomag(ok)
megjelölése;
k) A szolgáltatás jellegétől függően, igényelt vevőegységek (router) darabszáma;
l) A választott fizetési mód megjelölése;
m) A szerződés tartama.

Adatkezelési nyilatkozatok
n) Az igénylő nyilatkozata adatainak kezeléséről;
o)  Az  igénylő  hozzájárulása  a  szolgáltató  által  jogszabály  alapján  kezelt  kötelező
adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak a
vonatkozó jogszabályban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához.

Egyebek
p) Az igénybejelentés helye, időpontja;
q) Az igénylő különleges igényei a létesítéssel kapcsolatban

2.1.2.2. Az igénybejelentés vizsgálata 

A szolgáltató jogosult  igénybejelentéssel egyidejűleg az ügyfél,  vagy meghatalmazottjának
személyazonosságának  ellenőrzését  hitelt  érdemlő  módon  elvégezni  a  hivatalos  okiratok
alapján.

Természetes  személy  előfizető  esetén  a  szerződésben  feltüntetett  adatait  személyi
igazolványával,  és lakcímkártyájával,  üzleti/intézményi  előfizető különösen 30 napnál nem
régebbi állapotra  vonatkozó,  hiteles cégkivonat  vagy cégbizonyítvány,  vagy a képviseletre
jogosult által kinyomtatott, ellenjegyzett,  cégkivonat, létesítő okirat, egyéb bejegyző okirat,
vagy  a  cégbírósági  bejegyző  végzés  eredeti  példányának  hiteles  másolata,  és  a  szervezet
képviseletére  jogosult közjegyző által  hitelesített  személy aláírási  címpéldányának vagy az
azzal  egyenértékű,  ügyvéd  által  ellenjegyzett  aláírás-mintájának  bemutatása.  Egyéni
vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve őstermelői igazolvány bemutatása szükséges.
Társasház nevében történő szerződéskötési igény esetén a Társasház Alapító okirata, és/vagy
a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  bemutatása  szükséges  a  képviseleti  jogosultság
igazolására, amennyiben ezen okiratok a képviseleti jogosultságra vonatkozó információkat
nem tartalmaznak, abban az esetben a szerződéskötésre feljogosító közgyűlési határozatot kell
bemutatni.

Abban az esetben, ha nem a képviseletre jogosult jár el a gazdálkodó szervezet nevében, a cég
képviseletét igazoló felsorolt okiratokon kívül a képviseletre jogosult által adott érvényes és
hatályos meghatalmazás is szükséges, amely igazolja, hogy a szerződéskötő a cég nevében
aláírhat. 
A  fenti  okiratok  bemutatásának  megtagadása  esetén  a  szolgáltató  a  szerződéskötésre
vonatkozó igényt elutasíthatja. 
A szolgáltató jogosult  igénybejelentéssel egyidejűleg az ügyfél,  vagy meghatalmazottjának
személyazonosságának  ellenőrzését  hitelt  érdemlő  módon  elvégezni  a  hivatalos  okiratok
alapján, illetőleg a meghatalmazás jogszerűségét ellenőrizni. 
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2.1.2.3. Az igénybejelentés nyilvántartásba vétele, az ajánlat elfogadása: 

A  szolgáltató  a  hiánytalan  igénybejelentést/szerződéses  ajánlatot  a  bejelentés  napjával  (a
szolgáltató ügyfélszolgálatára történő megérkezés napja) nyilvántartásba veszi. 

(1) Az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentést követően – amennyiben szükséges
és  az  előfizetői  szerződés  megkötésére  egyidejűleg  nem  kerül  sor  –  a  szolgáltató
haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi
az igény teljesíthetőségével kapcsolatos vizsgálatait, és e határidőn belül igazolható módon
nyilatkozik és értesíti a felhasználót arról, hogy a) az igényt teljesíti,
b)  az  igény  teljesíthető,  de  a  szolgáltatás  nyújtását  műszaki  lehetőség  hiányában  az
igénybejelentéstől számított 30 napon belül nem tudja biztosítani, 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,
c)  az  igény  teljesíthető,  de  az  előfizetői  szolgáltatás  nyújtása  helyi  hurok  átengedésével
valósul  meg,  ezzel  egyidejűleg  megjelöli  a  szolgáltatás  nyújtásának  megkezdésére  vállalt
kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem
haladhatja  meg  az  átengedő  szolgáltató  helyi  hurok  átengedésére  irányuló
referenciaajánlatában foglalt létesítési határidőtől számított 15 napot,
d) az igényt nem teljesíti.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak esetén a szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg
ajánlatot tesz az igénybejelentést tevőnek az igénybejelentés alapján a szolgáltató általános
szerződési feltételeiben
meghatározottak szerinti előfizetői szerződés megkötésére.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 5
napon belül kezdeményezi a helyi hurok átengedését.
(4) Az előfizetői szerződés
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 jön létre.
(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.

Az Előfizető köteles az adataiban, valamint a képviselőjének személyében, továbbá jogállásá-
ban, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb
a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni.
Az Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a
szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgálta-
tó az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért
nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatban felmerülő kárának megtérítését köve-
telheti az Előfizetőtől. 

8. oldal



Colonial Computer Számítástechnikai Bt.
Internet Általános Szerződési Feltételek

2.1.3. Az előfizetői szerződés megkötése, létrejötte 

(1) Az előfizetői szerződés szóban, vagy ráutaló magatartással történő megkötése esetén az
előfizetői szerződés a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti létrejöttét
követően a szolgáltató a megkötött előfizetői 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)  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.
(3)  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.
(4)  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 hozzáféréséhez
szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni.

2.1.3.1. Írásbeli szerződéskötés: 

Az írásban kötött egyedi Előfizetői Szerződés kötelező tartalmi elemei: 
a) személyes adatok: 
-az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye, 
-az előfizetői hozzáférés pont helye, 
-az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, 
-egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és 
ideje, 
-nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, 
valamint szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma, 
-kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek; 
b) szolgáltató adatai: 
-a szolgáltató neve, székhelye, postacíme, 
-a szolgáltató cégjegyzékszáma, 
-ügyfélszolgálat telefonszáma és internetes elérhetősége, 
-hibabejelentő elérhetősége, 
-internetes honlap elérhetősége; 
c) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás: 
-a szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése, az előfizető által kért szolgáltatások, 
-a szolgáltatást jellemző, a külön jogszabályban meghatározott, vagy a szolgáltató által önként
vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékei; továbbá az adott szolgáltatás 
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tekintetében a szolgáltató hálózatában alkalmazott forgalommérést, irányítást, illetve 
menedzselést megvalósító eszközöknek és eljárásoknak az egyes hálózati protokollok 
átvitelére és az egyes alkalmazások, valamint szolgáltatások igénybevételére gyakorolt 
hatásának ismertetése, 
-a szolgáltatás megkezdésének határideje, 
-az előfizetőnek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó, alapvető 
díjszabás, (díjcsomag) a díjszámítás alapja, utalás arra, hogy a kapcsolódó egyéb díjak a 
szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód (adatkorlát átlépése, a határozott idejű 
szerződés lejáratát követő használat) díjai az általános szerződési feltételekben hol 
találhatóak, amely díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az 
egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva; 
 -amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként 
összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht. 137. § 
(1) bekezdés d) pont szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, 
-a díjfizetés módja, 
-a számlakibocsátás határideje, 
-a határozott idejű szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a 
szolgáltató által vállalt garantált szolgáltatás jellemzők, különösen a garantált le- és feltöltési 
sebesség, 
d) az előfizetői szerződés időtartama: 
-az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, 
-a határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei, 
-a határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának a szolgáltató általános szerződési 
feltételeiben, valamint e rendeletben meghatározott esetei, feltételei és jogkövetkezményei; 
e) az általános szerződési feltételek elérhetősége
f) az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott értelemszerű 
nyilatkozatai megadása, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és 
határideje: 
-az előfizetői névjegyzékkel, 
-az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő 
személyes adatok kezelésével, 
 -az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével kapcsolatos, egyértelmű 
(igen/nem) nyilatkozat az Eht.-ban foglaltaknak megfelelően; 
g) az általános szerződési feltételeinek módosítása kapcsán az előfizetőt megillető jogokat; 
h) amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként 
összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht. 137. §
(1) bekezdés d) pont szerinti korlátozással él, az előfizető nyilatkozatát az erre vonatkozó 
külön feltételek elfogadásáról; 
i) a szerződés módosításának legfőbb eseteit, feltételeit, utalva az általános szerződési 
feltételekre; 
j) az előfizetői szerződés megszűnésének legfőbb eseteit, feltételeit, utalva az általános 
szerződési feltételekre; 
k) az előfizető tájékoztatását arról, hogy jogvita esetén milyen eljárások állnak a 
rendelkezésére; 
l) az előfizető tájékoztatását arról, hogy az igénybevett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; 
m) utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói 
szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, 
szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, 
a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; 
n) utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés 
szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; 
o) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás 
arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és 
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számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó 
információkat. 
p) A szolgáltató köteles feltüntetni a szerződéskötéskor hatályos ügyfélszolgálata címét, 
telefonszámát és nyitvatartási idejét. 

Írásban  történő  szerződéskötés  esetén  a  szolgáltató  köteles  a  szerződés  létrejöttével
egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződés 1 példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani. 
A szolgáltató általános szerződési feltételeit tartós adathordozón vagy elektronikus levélben
térítésmentesen,  illetve az egyéni  Előfizető kérésére nyomtatott  formában térítés  ellenében
bocsátja az egyéni Előfizető rendelkezésére.

A szolgáltató az Európai Unió területén nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá az Európai
Unió területén tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel csak
a felek egyező akarata esetén köt előfizetői szerződést.

A szolgáltató az előfizetői szerződésben az általános szerződési feltételekben foglaltaktól csak
Előfizető javára térhet el. Ez alól csak a díjmódosítás kérdése a kivétel.

Az előfizetői végponttól a szolgáltató adathálózatának elérését lehetővé tevő hálózat szakaszt
a  szolgáltató  biztosítja.  A  szakasz  biztosítása  történhet  a  szolgáltató  hálózatával  hálózati
szerződés alapján összekapcsolódott társszolgáltató részvételével is.
Az előfizetői szolgáltatás a szolgáltató által biztosított szolgáltatás átadási ponton az Előfizető
által  csatlakoztatott  végberendezésen  keresztül  a  nap  24  órájában,  az  év  minden  napján
igénybe vehető.

A  határozott  idejű  szerződés  automatikusan,  az  előfizetői  szerződésben  meghatározott
feltételek mellett  határozatlan idejű szerződéssé alakul,  ha a határozott  idő lejárata  előtt  a
szerződéses jogviszony megszüntetése céljából az Előfizető nyilatkozatot nem tesz, illetve –
ráutaló  magatartással  –  ha  a  határozott  idő  lejáratát  követően az  Előfizető  a  szolgáltatást
továbbra is, legalább egy alkalommal igénybe veszi.

Legrövidebb szerződési időszak határozott idejű szerződés esetén 12 hónap. Ettől az egyedi
megállapodásban eltérés lehetséges.

2.1.4.   Az üzleti   előfizetőkkel   kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályok

(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  e
rendelet rendelkezéseitől.
(2)  Az  (1)  bekezdésbe  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.
(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.
(4) A (2) bekezdés 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.
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(5) A (3) bekezdés alkalmazása esetén az egyedi  előfizetői  szerződés tartalmazza,  hogy a
szolgáltató az adott jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és
hogyan tér el.
(6) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt  feltételeket,  mutatókat  a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény rendelkezései szerint kell meghatározni, bizonyítani.
(7) 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.

2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája

Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája a következő:
 az előfizető neve
 lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye
 az előfizetői hozzáférési pont létesítésének címe
 az előfizető számlázási címe, szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma
 egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye

és ideje
 nem egyéni  előfizető  esetén  az előfizető  cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási

száma, valamint szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma
 kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek.

2.3 Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás 
igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai

A szolgáltató a szolgáltatást a mikrohullámú hálózatával lefedett helyeken tudja biztosítani,
amelyekről az ügyfélszolgálaton tájékoztatást ad.

A szolgáltató biztosítja az igénybevételhez szükséges szabványos csatlakozóval rendelkező, a
választott szolgáltatás típusnak megfelelő vevőegységet. A szolgáltatás igénybevételének to-
vábbi feltétele, hogy a vevőegység optikai rálátással rendelkezzen a szolgáltató által működte-
tett szolgáltatói végpontok egyikére.

A szolgáltató az alábbi esetekben megtagadhatja az előfizetői szerződés vagy a szerződésmó-
dosítás megkötésére vonatkozó igényt: 
a) ha az előfizetőnek elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása
van, vagy 
b) ha a korábbi előfizetői szerződés megszűnését az előfizető érdekkörében felmerülő okból
eredő, 1 éven belüli felmondás okozta, vagy 
c) ha az igénylő a szolgáltatót megtévesztette, vagy a megtévesztésére törekedett (így különö-
sen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvény-
telen) és ezzel kárt okozott), vagy 
d) amennyiben olyan létesítési címre vonatkozóan érkezik igénybejelentés, amelyre nézve a
szolgáltató az előfizető szerződést egy éven belül legalább két alkalommal díjtartozás miatt
felmondta, szolgáltató jogosult szolgáltatási kockázatelemzést végezni, valamint az igénybe-
jelentőtől az ingatlan használatára vonatkozó jogcím igazolását kérni. szolgáltató az ingatlan
használatára vonatkozó jogosultság hitelt érdemlő igazolásáig, illetve ha a szolgáltató a koc-
kázati  elemzés  eredménye  alapján  a  szerződéskötést  kockázatosnak  minősíti,  a  szerződés
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megkötését előleg, vagyoni biztosíték, óvadék vagy egyéb más biztosíték fizetéséhez kötheti.
A kockázati elemzéshez, illetve az ingatlan használatára vonatkozó jogosultság igazolásához
szükséges dokumentumok: személyi igazolvány;  lakcímkártya vagy egyéb bérleti,  albérleti,
adás-vételi szerződés ide vonatkozó része, az igénylő nevére szóló közüzemi szolgáltatások
(gáz, távfűtés, elektromos áram, víz-, csatorna) számlalevelei és a befizetéseket igazoló doku-
mentumok, jövedelemigazolás. A számlalevelek és befizetéseket igazoló dokumentumok be-
mutatásának a megtagadása esetén a szolgáltató a szerződés megkötését vagyoni biztosíték,
óvadék vagy egyéb más biztosíték fizetéséhez kötheti. 
e) ha szolgáltató a kedvezményes ajánlatok megrendelési feltételéül szabja az igénylő fizető-
képességének vizsgálatát, és a megadott feltételeknek nem felel meg. 

Fizetőképesség vizsgálat

A szolgáltató az előfizetői szerződés megkötése és annak hatálya alatt bármikor, jogosult az
Előfizető fizetőképességét a kár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és az eh-
hez szükséges információkat, illetve az ezeket igazoló okmányokat kérni az előfizetőtől. A
vizsgálat eredményének függvényében a szolgáltató jogosult a szerződéskötést megtagadni,
vagy szolgáltatás igénybevételét vagyoni biztosíték, óvadék vagy egyéb más biztosíték (pl.:
bankgarancia, kezesség, előleg, stb.) adásához kötni.
 
Az Előfizető által  visszautasított  fizetőképességi  vizsgálat  esetén a szolgáltató a szerződés
kötését megtagadhatja. 

Vagyoni biztosíték 

A  szolgáltató  jogosult  a  szolgáltatás  igénybevételéhez,  illetve  annak  felmondása  helyett,
megfelelő  vagyoni  biztosítékot  kérni,  amelyből  közvetlenül  kielégítheti  díjigényét  az
Előfizető díjtartozása esetén. Díjtartozás esetén a vagyoni biztosíték összegét a kiegyenlítetlen
tartozás összege, az igénybe vett szolgáltatás típusa, a szolgáltató által biztosított eszközök
értéke,  az  előfizetői  jogviszony  tartama  alatt  az  Előfizető  által  tanúsított  díjfizetési
hajlandóság, és az eset összes körülményei alapján a szolgáltató egyedileg állapítja meg.
Amennyiben az Előfizető a biztosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a szolgáltató a
biztosíték felhasználásáig a szerződést nem mondja fel, azt követően a díjtartozás esetére a
fent leírt rendelkezések az irányadók.

2.4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy a hálózati végponthoz, hálózathoz 
történő csatlakozására és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő

(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.
(2) Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az (1) bekezdés 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.
(3)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott,  vagy  az  (1)–(2)  bekezdés  alapján  a  felek
megállapodása szerinti, vagy a szolgáltató által a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet 5. § (1)
bekezdés b)–c) pontja szerint vállalt határidő elmulasztása esetén a szolgáltató kötbért köteles
fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az általános szerződési feltételekben
foglalt  kedvezmények  nélküli  belépési  díj  egy tizenötöd  része,  belépési  díj  hiányában  az
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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.
(4) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott, vagy az (1)–(2) bekezdés alapján a felek
megállapodása szerinti, vagy a szolgáltató által a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet 5. § (1)
bekezdés b)–c) pontja 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 az
előfizetői szerződés megszűnéséig a (3) bekezdés szerinti kötbér felét köteles megfizetni.
(5) Ha a szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, vagy az (1)–(2) bekezdés alapján a
felek megállapodása szerinti, vagy a szolgáltató által a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet 5. §
(1) bekezdés b)–c) 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 visszafizetni az előfizető számára, az előfizető
pedig köteles a szolgáltató tulajdonában lévő, a szolgáltató által részére átadott eszközöket a
szolgáltatónak visszaszolgáltatni.
(6)  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.

2.5. mobil internet-hozzáférési, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni 
digitális műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetén a 2/2015.(III. 30.) 
NMHH rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott felmondás feltételei;

A szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető.

3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma 

3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása

Az  internet  szolgáltatás  a  mikrohullámú  távközlő  hálózaton  és  IP  protokollon  keresztüli
kapcsolódás az internet hálózatra, illetve az adattovábbítás lehetősége az internet hálózaton
belül.  A  szolgáltató  vezeték  nélküli  internet  szolgáltatás  nyújt,  2,4  GHz,  valamint
5 GHz frekvenciasávon működő hálózatán. Ezen frekvenciasávok a Frekvenciasávok Nemzeti
Felosztási Táblázata szerint harmadlagos jellegűek, tehát az átvitelben zavarok felléphetnek.
A  szolgáltató  garantálja,  hogy  a  szolgáltatás  a  jelen  általános  szerződési  feltételekben
megadott paramétereket teljesíti.

A szolgáltató a szolgáltatást a mikrohullámú hálózatával lefedett helyeken tudja biztosítani,
amelyekről az ügyfélszolgálaton tájékoztatást ad.

A szolgáltató biztosítja az igénybevételhez szükséges szabványos csatlakozóval rendelkező, a
választott  szolgáltatás  típusnak  megfelelő  vevőegységet.  A  szolgáltatás  igénybevételének
további  feltétele,  hogy  a  vevőegység  optikai  rálátással  rendelkezzen  a  szolgáltató  által
működtetett szolgáltatói végpontok egyikére.

szolgáltató egy végberendezéshez több előfizetőt is csatlakoztathat a fizikai és gazdaságossági
megvalósíthatóság figyelembe vételével.
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Az Előfizető a szerződés hatálya alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a szolgáltató
tulajdonát képező végberendezés és egyéb technikai eszközök teljes vagy részleges nem ren-
deltetésszerű használat miatti meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeltetésszerű 
használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért – a felróhatóságtól füg-
getlenül – felelősséggel tartozik.

Előfizetőnek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése érdekében szolgáltató megbízottjának a
létesítés helyére történő bejutást, illetve szükség esetén 220 V-os hálózati feszültség ellátást
kell biztosítania. 

A szolgáltatás  jelátadási  pontja  az  Előfizetőnél  felszerelt  vevőegység  szabványos  ethernet
(UTP) portja. szolgáltató ezen jelátadási ponton biztosítja a 4.1. pontban leírt minőségi célér-
tékeket. 

Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a szolgáltatóra, valamint a Társasággal a
szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre.
Az előfizetők részére nyújtott távközlési szolgáltatást a szolgáltató nyújtja saját tulajdonában
lévő  hálózatának  és  berendezéseinek,  valamint  az  Antenna  Hungária  Zrt.  hálózatának  és
berendezéseinek  szerződéseken  alapuló  felhasználásával  létrehozott  hálózaton,  a
rendelkezésre álló személyzettel.

3.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe

A szolgáltatás Kiskunmajsa területén – műszaki megvalósíthatóság esetén – területileg nem
korlátozott.  Amennyiben  a  szolgáltatás  kiépítését  a  szolgáltató  társszolgáltató  segítségével
végzi,  a  szolgáltatás  indítása  a  társszolgáltató  teljesítésétől  függően  változhat.  A
társszolgáltató esetleges késedelméért a szolgáltató nem vállal felelősséget.
A szolgáltatással  elérhető  földrajzi  területeket  a  szolgáltató  határozza  meg,  és  azok körét
szabadon változtathatja, ezek felsorolása a szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhető.

3.3  a  segélyhívó  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférésre,  a  segélyhívó  szolgáltatások
használatára, valamint a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférésre, és az
információk felhasználására vonatkozó leírás,

A szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető.

3.4   Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e

A jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak.

3.5. A szolgáltatás felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye

Előfizetői  hozzáférési  pont:  azon  hálózati  végpont,  melyen  keresztül  az  Előfizető  vagy
felhasználó egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén
hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. 
A szolgáltatás  átadási  pontja,  azaz  a  felelősségi  határának  meghatározása:  A  szolgáltatás
jelátadási pontja az Előfizetőnél felszerelt vevőegység szabványos ethernet (UTP) portja.
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4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága

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,

Szolgáltatásminőségi  követelmények:  Az  Internet  szolgáltatásnak  a  megfelelő,  valamint  a
nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények. 

MINŐSÉGI MUTATÓ MEGNEVEZÉSE Célérték 

A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének vállalási
határideje 15 nap 

A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási határideje
72 óra 

A szolgáltatás rendelkezésre állása 95 % 

Ügyfélszolgálati ügyintéző adott időn belüli
bejelentkezésének aránya 75 %

Garantált (átlagosan elvárható) le/feltöltési sebesség
(értékpár: letöltési sebesség/feltöltési sebesség) *

256/128kbit/s
-

2048/384kbit/s
(választott díjcsomag szerint) 

Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése:

Új hozzáférés létesítési idő: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80%-ban
teljesített határideje megkezdett naptári napokban.
Számítással, a létesítési idő szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti
alsó 80%-nak az időbeli felső korlátja. 
Létesítési  idő:  Az  adatgyűjtési  időszakban  megvalósult  létesítés  időpontja  és  az  érvényes
megrendelés időpontja között eltelt idő. Érvényesnek tekinthető a megrendelés, ha azt mind-
két fél elfogadta, azaz az előfizetői szerződés létrejött.
Minőségi panasz hibaelhárítási ideje: A szolgáltatás minőséggel kapcsolatos bejelentett pana-
szok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ban teljesített határideje megkezdett órá-
ban. 
Számítással, a hibaelhárítási idő szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám sze-
rinti alsó 80%-nak az időbeli felső korlátja.
Hibaelhárítási idő: A szolgáltató hálózatában, vagy bármely azzal összekapcsolt hálózatban, a
szolgáltatót terhelő hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtől a szolgáltatás megfelelő mi-
nőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma.

A szolgáltatás rendelkezésre állása: A szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartamának
és a teljes elvi szolgáltatási időtartam aránya %-ban.
A szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki
kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal.

Ügyfélszolgálati  ügyintéző adott  időn belüli  bejelentkezésének aránya:  Az ügyfélszolgálati
munkahelyekre érkező 120 másodpercen belüli jelentkezések aránya.
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A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 120 másodpercen belüli bejelentkezésének ará-
nya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén. A bejelentkezési arány mérési alapja a hívás
felépítéséhez  szükséges címinformációk vételének pillanatától-  kezelői  végberendezéseken,
vagy a hozzá kapcsolódó hálózaton, hívássoroló rendszer alkalmazása esetén a kezelői beje-
lentkezést igénylő menüpont hívó általi kiválasztását követően. az ügyintéző személyes beje-
lentkezéséig eltelt időtartam (A beszélgetés már nem tartozik bele.)

A garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség:
A  hálózaton  belül  az  előfizetői  hozzáférési  pontokon  garantált  le-  és  feltöltési  sebesség
[kbit/s], amelyet a szolgáltató az előfizetői számára az esetek 80%-ában garantál. Az egyes
mintavételek során mért értékeket sebesség szempontjából csökkenő sorrendbe állítva az ese-
tek 80%-ában elért, illetve meghaladott érték.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követően az
összeköttetést megszakítsa anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené.

4.2.  Amennyiben  a  szolgáltató  hálózatában  forgalommérést,  irányítást,  menedzselést
alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési
szolgáltatás  útján  elérhető  más  szolgáltatásokhoz,  tartalmakhoz,  alkalmazásokhoz
történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető.

4.3. Tájékoztatás azon intézkedésről,  amelyeket a szolgáltató a hálózat és szolgáltatás
biztonságát és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint
sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet

szolgáltató  a  tevékenysége  során  alkalmazott,  a  jelek  továbbítását  végző  berendezéseinek
adatait rendszeresen elemzi, valamint a hálózaton időszakos ellenőrzéseket végez a hálózat
egysége és biztonságos működése érdekében. 
Azon esetekben, ha ezen ellenőrzés során az észleli, hogy az Előfizető 
- a szolgáltatás igénybevételéhez használt  berendezést a szerződésben foglaltaktól  eltérően
üzemelteti,  átalakítja,  a  berendezéshez  vagy  a  hálózathoz  jogosulatlanul  más  berendezést
kapcsol 
- az előfizetői szolgáltatást jogosulatlanul használja
- illetve a szerződésben meghatározott céltól eltérően üzemelteti, 
úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Előfizető egyidejű értesítése mellett korlátozza,
illetve felmondja, melynek részletes szabályait a korlátozás vonatkozásában az 5.2. pont, míg
a rendkívüli felmondásra vonatkozó szabályokat a 12. pont tartalmazza. 
A szolgáltató a médiaszolgáltatásról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény  189.  §  alapján  a  médiaszolgáltatás  és  az  internetes  sajtótermék  közvetítésének
felfüggesztésére  kötelezhető  a  Médiatanács  hatósági  hatáskörben  kibocsátott  hatósági
határozatában. 
A Szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. számú törvény 17. §-a értelmében
amennyiben  az  állami  adóhatóság  megállapítja,  hogy  az  internetes  oldalon  az  állami
adóhatóság  engedélye  nélkül  szerveznek  szerencsejátékot,  az  internetes  oldalhoz  való
hozzáférésben közvetítő  szolgáltatóként  résztvevő elektronikus  hírközlési  szolgáltatót  erről
tájékoztatja,  és  egyidejűleg  felhívja  a  szolgáltatót  arra,  hogy  hálózatában  tegye
hozzáférhetetlenné  a  szerencsejátékban  való  részvételre  vonatkozó  ajánlatot.  Ebben  az
esetben a szolgáltató kötelezhető az adott internet oldal hozzáférhetetlenné tételére.

A  szolgáltatás  keretében  a  szolgáltató  a  hálózatán  továbbított  adatok  változatlanságáért
vállalja a felelősséget, azok tartalmáért azonban semmilyen felelősséget nem vállal 
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4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakozásának feltételei

Az  Előfizető  végberendezésének  (Előfizető  számítógépe  vagy  routere)  rendelkeznie  kell
ethernet (UTP) port –al. Az Előfizető feladata a szolgáltató által megadott technikai adatok
(IP cím, felhasználónév, jelszó) helyes beállítása a saját tulajdonát képező végberendezésen.
Az Előfizető  felel  a  végberendezés,  valamint  a  végberendezés  és  a  szolgáltatás  jelátadási
pontja közötti, saját tulajdonában lévő hálózatrész, illetve hálózati eszköz internet szolgálta-
tásra való műszaki alkalmasságáért. Ha az említett szakasz, vagy berendezés műszaki alkal-
matlansága miatt a szolgáltatás nem létesíthető, illetve nem nyújtható, azért a szolgáltató nem
felelős. 
Előfizető a fentieken túl tudomásul veszi, hogy a szolgáltató az Előfizető hálózatát előzetes
időpont egyeztetést követően bármikor ellenőrizheti. 

Amennyiben  az  Előfizető  tulajdonában  lévő  végberendezés,  hálózatrész,  illetve  hálózati
eszköz hibája kárt okoz a szolgáltató tulajdonát képező vevőegységben, az Előfizető köteles
megtéríteni a szolgáltatónak ezzel okozott kárt.
Az Előfizető számítógépében, hálózatában egyéb hardverében okozott károkért a szolgáltató
nem vállal felelősséget.

5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése

5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető
szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szüneteltetés esetei

Az előfizetői szolgáltatás az alábbiak szerint szüneteltethető: 

- Az Előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat
átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt – amennyiben a szüneteltetést nem igénylő
más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre – amely naptári hónaponként az 1
napot nem haladhatja meg.
- Előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén
- Magyarország honvédelmi,  nemzetbiztonsági,  gazdasági  és közbiztonsági  (így különösen
terrorelhárítás,  kábítószer-kereskedelem  elleni  küzdelmek)  érdekeinek  védelmében  a
jogszabályok által előírt módon
- Üzleti előfizetők esetében felszámolás, csődeljárás, vagy végelszámolás elrendelése esetén a
szolgáltató jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni
- Az Előfizető kérésére, amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik.

A hálózat átalakítása, cseréje, karbantartása miatti szüneteltetés 

Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az előfizető előzetes, 15 nappal korábban történő
értesítése mellett a hálózat a szolgáltatást biztosító műszaki rendszer átalakítása, felújítása, 
cseréje, karbantartása miatt - más gazdaságos műszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez 
naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg. A szolgáltató a szünetelést megelőzően 
15 nappal tájékoztatja az előfizetőit. 

Rendszeres karbantartás 

Rendszeres karbantartásnak nevezzük azon technikai eszközeink üzemképes állapotban való 
tartására vonatkozó karbantartási tevékenységeit, amely biztosítja a karbantartás hatására a 
minőségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja 
az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva
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ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. Rendszeres karbantartásba 
tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló 
eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. 

Szünetelés előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén

Szüneteltethető a szolgáltatás előre nem látható és el nem hárítható külső ok esetén, valamint 
a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen 
terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a 
jogszabályok által előírt esetekben és módon. A szünetelés időtartama alatt az előfizető díj 
fizetésére nem köteles. 

Szolgáltatás szünetelése az előfizető kérésére

A szolgáltató  köteles  az  előfizetői  szolgáltatást  az  előfizető  kérésére  -  amennyiben  ezt  a
szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik - szüneteltetni. 
Az  Előfizető  által  kérhető  szünetelés  időtartama  csak  egész  hónap  lehet.  A  legrövidebb
időtartama 1 hónap, a leghosszabb időtartama 6 hónap.

Az  Előfizető  a  szüneteltetést  szóban,  írásban,  vagy  elektronikus  levélben  kérheti  a
szolgáltatótól. A szüneteltetés kezdő időpontja a szüneteltetés kérését követő hónap 1. napja
lehet, legkésőbb e napot megelőzően 5 munkanappal kérhető a szüneteltetés.

A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke

a) Ha  az  előfizetői  szolgáltatás  az  Előfizető  kérésére  szünetel,  a  szünetelés
időtartamára az Előfizető csökkentett díjat köteles fizetni. 

b) A csökkentett díj összegét a díjtáblázat tartalmazza.

Az Előfizető szüneteltetési kérelmét a szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha az
Előfizetőnek nincs díjtartozása.

A  szüneteltetés  ideje  beleszámít  az  éves  rendelkezésre  állás  idejébe.  A  szüneteltetés  az
előfizetői  jogviszony  folytonosságát  nem  érinti. Amennyiben  az  Előfizető  kérésére  a
szolgáltatás szüneteltetésére kerül sor, a szüneteltetés időtartama nem számít bele a határozott
időtartamba. 

A  szolgáltató  az  Előfizető  által  kért  szüneteltetési  időszak  végén  a  szolgáltatást  köteles
visszakapcsolni, és erről az Előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül az alábbi
módok valamelyikén értesíteni:
-e-mail
-SMS
-telefonhívás
-személyesen

Amennyiben a visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni intézkedés, a szolgáltató külön
díjat nem számíthat fel. Amennyiben a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a
szolgáltató indokolt, méltányos, egyszeri díjat számíthat fel.
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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  a
megvalósításának módjai,

5.2.1. Általános szabályok 

Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi
vagy  más  jellemzőinek  csökkentésére  a  szolgáltató  az  előfizető  egyidejű  értesítésével  a
következő esetekben jogosult: 
a)  az  előfizető  akadályozza  vagy  veszélyezteti  a  szolgáltató  hálózatának  rendeltetésszerű
működését,  így különösen, ha az előfizető az előfizetői hozzáférési  ponthoz megfelelőség-
tanúsítással  nem  rendelkező  végberendezést  vagy  nem  megfelelő  interfésszel  rendelkező
végberendezést csatlakoztatott; 
b) a szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása
nélkül  harmadik  személy  részére  továbbértékesíti,  vagy  azt  hálózati  szolgáltatás  céljára
használja; 
c)  az előfizetőnek a díjtartozásról  szóló felszólításban megjelölt  -  de legalább 30 napos -
határidő  elteltét  követően  is  esedékes  díjtartozása  van,  és  az  előfizető  a  díjtartozás
megfizetésének  biztosítása  céljából  a  szolgáltatónak  nem  adott  az  általános  szerződési
feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot; 
d) az előfizető fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az általános szerződési
feltételekben,  illetve  az  egyedi  előfizetői  szerződésben  az  igénybevétel  felső  korlátjaként
meghatározott adatmennyiséget; 
e) ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető a
szerződés  megkötése  vagy  szolgáltatás  igénybe  vétele  céljából  a  szolgáltatót  lényeges
körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette; 

Díjtartozásnak számít az előfizetővel szemben fennálló lejárt fizetési határidejű követelés. 

A korlátozás ideje alatt a szolgáltató a következő szolgáltatást nyújtja: 
- email postafiók elérhetősége (egy korlátozás nélkül működő internet kapcsolatról) 
 
A szolgáltató jogosult  a szerződés felmondása helyett  biztosítékot  kérni vagy 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. 
Amennyiben  a  szolgáltatás  korlátozásra  kerül,  a  kapcsolódó  kiegészítő  szolgáltatások
igénybevétele is korlátozottan biztosított. 
szolgáltató  fenntartja  magának a jogot,  hogy -  a  díjtartozás  fennállásának ideje  alatt  -  az
előfizetőt a szolgáltatás igénybe vételét biztosító berendezés(ek)re küldött e-mail formájában
tájékoztassa (akár többször is) a díjtartozás fennállásáról. 
Ha az előfizető a korlátozás  okát megszünteti  és erről a szolgáltató hitelt  érdemlő módon
tudomást  szerez,  a  szolgáltató  köteles  az  előfizető  kérésétől  számított  72  órán  belül  a
korlátozást megszüntetni. 
A korlátozás  megszüntetésének  késedelmes  teljesítése  esetén  a  szolgáltató  a  6.3.  pontban
meghatározott mértékű kötbért köteles fizetni. 
A szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az előfizető visszakapcsolási díj fizetésére köteles.
A visszakapcsolási díj mértékét a díjtáblázat tartalmazza. 
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5.2.2. Internetszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok 

A szolgáltató az előfizetői szolgáltatást az Előfizető előzetes vagy egyidejű értesítése mellett
az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit: 

a.  Amennyiben  az  Előfizető  akadályozza  vagy  veszélyezteti  a  szolgáltató  hálózatának
rendeltetésszerű működését, így különösen, ha 
1.  Az  Előfizető  a  számára  nyújtott  szolgáltatást  felhasználva  kéretlen,  illetve  nagy
mennyiségű  levelet  küld.  Kéretlen  levélnek  minősülnek  azok  az  elektronikus  üzenetek,
amelyek: 
-kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten,
hogy ezen e-maileket megkapják 
-olyan  tömegesen  küldött,  nagy  mennyiségű  e-mail,  amelyeknek  tartalma  egymással
nagymértékben  azonos  és  a  címzettek  nem  kérték  kifejezetten,  hogy  ezen  e-maileket
megkapják. 
-az olyan e-maileket, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a „címzettek” listában (To,
Cc, Bcc) 
Nagy mennyiségű levélküldésnek minősül az a felhasználás, amelyben: 
-24 óra alatt, adott felhasználói fiókkal több, mint 1000 címzettet, illetve 
-10, 60 és 600 másodperces időintervallumok alatt rendre 32, 64 és 128-nál több címzettet
észlelnek a szolgáltató rendszerei. 
A szolgáltató  az ilyen  kéretlen  kereskedelmi  vagy kéretlen  tömeges  e-mailek  illetve  nagy
mennyiségű  levelek  átvételét,  illetve  továbbítását  a  hálózatának  és  rendszereinek  és  a
szolgáltatás  védelme  érdekében  szoftveres  és/vagy  hardveres  eszközök  segítségével
megtagadhatja. 
2. Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld,
amely : 
-feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik,
-vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz, 
-amely  csatolt  állományként  olyan  végrehajtódó állományt  tartalmaz,  amely a  címzett(ek)
vagy a szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett
jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet,
-amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a
félrevezető,  trágár,  szexuális,  erőszakos  tartalmú,  a  törvényellenes  cselekedetre  felbujtó,
illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail. 

3.  Az  Előfizető  a  számára  nyújtott  szolgáltatást  felhasználva  jogosulatlan  adatszerzésre,
adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve
hajt végre, különösen: 
-az  internethasználók  személyi  számítógépén  vagy  szerverén  tárolt,  illetve  internetezés
közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli
megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, 
-az  internethasználók  személyi  számítógépén  vagy  szerverén  tárolt  adatok,  állományok
engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet, 
-az  internethasználók  személyi  számítógépére  vagy  szerverére  olyan  adatok,  állományok
engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az előfizetőt kompromittálhatja, illetve
a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja, 
-mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása
saját  célra  (pl.  proxy,  e-mail  szerverek,  nyomtatók,  hálózati  átjárók  és  egyéb  kapcsolt
hardvereszközök). 
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4.  Az  Előfizető  a  számára  nyújtott  szolgáltatást  felhasználva  szolgáltató  szerverén  olyan
adatokat, információkat tárol vagy továbbít, amely: 
-jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért 
-a  társadalmi  értékekre  és  az  emberi  méltóságra  nézve  sértő.  Ilyen  például  a  félrevezető,
trágár,  szexuális,  erőszakos tartalmú,  a törvényellenes  cselekedetre  felbujtó,  illetve vallási,
politikai ellentétet szító tartalom, 
-az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek, 
-az Előfizető által  kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról,  illetve ezek
áráról bárkit félrevezethetnek. 

Abban az esetben, ha a szolgáltató eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg,
amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy
jelentős mértékben sérti a szolgáltató üzleti érdekeit, a szolgáltató fenntartja magának a jogot,
hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére. 

Amennyiben  az  Előfizető  az  előfizetői  szolgáltatást  a  szolgáltató  hozzájárulása  nélkül
harmadik  személy  részére  továbbértékesíti  vagy  azt  a  hálózati  szerződésekről  szóló
kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. 

Amennyiben  az  Előfizető  több  előfizetéssel  is  rendelkezik,  és  azok  bármelyikével
kapcsolatban megszegi a jelen általános szerződési feltételekben, illetve az egyedi előfizetői
szerződésben  foglaltakat,  úgy  a  szolgáltató  jogosult  a  fentebb  ismertetett  szankciót  az
Előfizető összes előfizetésén egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni. 

Ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti  és erről a szolgáltató hitelt  érdemlő módon
tudomást  szerez,  a  szolgáltató  köteles  az  Előfizető  kérésétől  számított  72  órán  belül  a
korlátozást megszüntetni.

Amennyiben  az  el fizet  a  korlátozás  okának  megszüntetésekor  az  el fizet i  szerz déstő ő ő ő ő
felmondja, és arról a szolgáltató a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a
felek  az  el fizet i szerz dés megszüntetésében  közösen  megegyeznek,  a  szolgáltató  –  aző ő ő
el fizet  ellentétes  nyilatkozata  hiányában  –  a  korlátozást  az  el fizet i  szerz déső ő ő ő ő
megsz néséig fenntartja.ű

szolgáltató  a  szolgáltatás  igénybe  vehetőségének  újbóli  biztosításáért  a  Díjtáblázatban
szereplő díjat számolhat fel. 

A szolgáltató Internet szolgáltatása osztott erőforrásokra épül. Ezeknek az erőforrásoknak a
túlzott (indokolatlan mértékű) igénybe vétele vagy ezekkel való visszaélés, akár egy előfizető
részéről  is,  minden  más  felhasználó  számára  negatív  hatást  válthat  ki.  A  hálózati
erőforrásokkal való visszaélések leronthatják a hálózat teljesítményét.

A fentiek figyelembe vételével a szolgáltató túlzott mértékű használatnak tekinti azt az esetet,
amikor az előfizető adatforgalma 15 naptári napon belül a 75 Gigabyte (le+feltöltés összesen)
forgalmi mennyiséget meghaladja (extrém használat).

Amennyiben  az  előfizető  az  extrém  használatnak  minősülő  adatmennyiség  80%-át  (60
Gigabyte) eléri, a szolgáltató erről elektronikus úton értesíti az előfizetőt, a következményekre
történő  figyelmeztetéssel,  és  egyúttal  felhívja  a  szerződésszegő  magatartástól  való
tartózkodásra.
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Ha  a  hozzáférési  pont  forgalma  meghaladja  az  extrém  használatnak  minősülő  átvitt
adatmennyiséget,  akkor  a  szolgáltató  az  adott  előfizetői  hozzáférési  ponton  keresztüli
adatforgalom sebességét jogosult korlátozni. 

A Szolgáltatás korlátozása a jelen pont alkalmazása szempontjából az előfizető által igénybe
vett Internet-hozzáférési csomaghoz rendelt garantált adatátviteli sebességre lassítását, azaz a
rendelkezésre álló sávszélesség csökkentését jelenti. A szolgáltatás korlátozásának időtartama
alatt az előfizető az egyedi előfizetői szerződésében meghatározott havidíjat köteles fizetni.

szolgáltató  a  sávszélesség  csökkentését  akkor  oldja  fel  ha  az  Előfizető  adatforgalma  15
naptári napon belül a 75 Gigabyte (le+feltöltés összesen) forgalmi mennyiséget nem haladja
meg.

A jelen pontban foglaltak esetén a szolgáltatót  sem kötbér,  sem kártérítési  felelősség nem
terheli.

5.3. az előfizetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei;

Lásd jelen ÁSZF 5.2 pont

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták

6.1.  hibabejelentések  kezelése,  folyamata,  a  vállalt  hibaelhárítási  határidő,  a
hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hiba elhárítására vonatkozó eljárás,

Hibabejelentés:  az  Előfizető  által  tett  olyan  bejelentés,  amely  az  elektronikus  hírközlési
szolgáltatás  nem  előfizetői  szerződés  szerinti  teljesítéséve,  így  különösen  a  szolgáltatás
csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos.

A szolgáltató hibabejelentő szolgálata  az ügyfélszolgálattal  azonos elérhetőségű,  eljárása a
hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos. Hibabejelentést az Előfizető személyesen
az ügyfélszolgálaton, a szolgáltatónak megküldött levélben, az ügyfélszolgálat telefonszámán,
és az ügyfélszolgálat e-mail címére küldött elektronikus levélben tehet.

A hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete
A  szolgáltató  köteles  a  hibabejelentéseket,  a  hiba  behatároló  eljárás  eredményét  és  a
hibaelhárítás  alapján  tett  intézkedéseket  visszakövethető  módon  rögzíteni  és  adatkezelési
szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni.
A  szolgáltatónak  az  Előfizető  részére  a  hibabejelentést  vissza  kell  igazolnia,  és  azt
nyilvántartásba kell vennie. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját
b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót
c) a hibajelenség leírását
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra)
e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét
f) a hiba okát 
g) a hiba elhárításának módját, időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét 

(eredménytelenségét és annak okát) 

23. oldal



Colonial Computer Számítástechnikai Bt.
Internet Általános Szerződési Feltételek

h) az  Előfizető  értesítésének  módját  és  időpontját,  ezen  belül  is  különösen az
előfizető bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a g) pontban foglaltakról
történő értesítések módját és időpontját 

Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket  48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett  vizsgálat
alapján az Előfizetőt értesíteni arról, hogy

a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető 
érdekkörébe tartozó okból merült fel

b) a hiba kijavítását megkezdte
c) a hiba kijavítását 72 órán belül nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére 

milyen mértékű díjcsökkentést nyújt
d) további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően 

lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, 
hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, mely 8 és 20 óra közé eshet)

A vállalt hibaelhárítási célértékek

A szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként
valósnak bizonyult hibát annak bejelentésétől legfeljebb 72 órán belül kijavítani.
Ha  a  kivizsgálás  vagy  kijavítás  kizárólag  a  helyszínen,  az  Előfizető  helyiségében  és  az
Előfizető  által  meghatározott  időpontban  lehetséges,  vagy  ha  a  kijavítás  időpontjában  a
szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a
szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a
jelen  pont  szerinti  rendelkezésre  álló  határidő  a  szolgáltató  érdekkörén  kívül  eső  okból
alkalmatlannak bizonyult időponttól az Előfizető által megjelölt új alkalmas időpontig terjedő
időszakkal meghosszabbodik.
Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közműszolgáltató vagy
ingatlantulajdonos)  hozzájárulása  szükséges,  a  fenti  határidők  meghosszabbodnak  a
hozzájárulás beszerzésének idejével, azonban a hozzájárulást a szolgáltatónak 48 belül meg
kell kérnie.

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

A szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül
értesíteni  az  előfizetőt  a  hiba  elhárításáról,  valamint  az  értesítés  módját  és  időpontját
nyilvántartásba venni. A szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a
bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.

Szolgáltató a hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adatot a hibaelhárítástól számított egy
éves elévülési időtartam végéig köteles megőrizni.
szolgáltató a hiba elhárításáért  díjat nem számíthat fel,  a szolgáltatónál felmerülő (javítási,
kiszállási) költséget, illetve a hiba behatárolása és elhárítása során az előfizető helyiségébe
történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget nem háríthat az előfizetőre.

Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti
hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán
belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba
elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt
idő.
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Előfizető kötelezettségei a hibaelhárítással kapcsolatban: 
Az előfizető köteles a szolgáltató részére biztosítani, hogy hibaelhárítás céljából a hálózathoz,
a  szolgáltatás  nyújtásához  szükséges  berendezésekhez  hozzáférjen.  illetőleg,  hogy  a
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki berendezések megfelelő módon kerüljenek
elhelyezésre és üzembe állításra, a felek által előzetesen egyeztetett időpontban. 
Az Előfizető  köteles a  szolgáltató által  felszerelt,  használatba adott  műszaki  berendezések
üzemeltetési  feltételeit  a  szerződés  időtartama  alatt  biztosítani,  valamint  a  hibaelhárítás
érdekében a szolgáltatóval együttműködni. 

Amennyiben a szolgáltató hibabehatároló vizsgálata során megállapítja, hogy az előfizetőnek
az általános szerződési feltételek vonatkozó részeiben meghatározott valamely magatartása a
szerződés  szolgáltató  általi  felmondására  adhat  okot,  szolgáltató  felhívja  az  előfizető
figyelmét  a  szerződésszegésnek  15  napon  belüli  megszüntetésére,  mely  határidő
eredménytelen  eltelte  esetén  a  szerződést  az  általános  szerződési  feltételekben  részletezett
szabályok mellett felmondja. Ha a szolgáltató tudomására jut, hogy az előfizetői hozzáférési
ponthoz csatlakozó berendezés az életre, testi épségre, az egészségre veszélyes, az előfizető
berendezése a szolgáltatásból azonnal kizárható. 

6.2. az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén,

A szolgáltatónak az Előfizetői szerződés hibás teljesítése esetén kötbért kell fizetnie, ha olyan
okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít (kötbér – Ptk. 6:186. § és
Eht 128. § (3)). Az Előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények egy év alatt évülnek
el, amelyet a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani (Eht. 143. § (2)). 
Az Előfizetőt  az Eszr.  3. § (8). alapján megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő
magatartás bekövetkezésének napjától a szerződésszegés megszűnésének napjáig jár.
A szolgáltató mentesül a kötbér illetve kártérítés megfizetésére vonatkozó kötelezettsége alól,
ha a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható.
 
A  szolgáltatót  terhelő  kötbérfizetési  kötelezettségnek  a  szolgáltató  a  szerződésszegő
magatartás  megszűnésétől  számított  30  napon  belül  –  az  Előfizetőt  megillető  kötbér
mértékéről,  a  kötbérfizetésre  okot  adó  szerződésszegő  magatartásról  és  a  kötbérfizetési
kötelezettség teljesítésének módjáról szóló kifejezett  tájékoztatással együtt  – köteles eleget
tenni. A szolgáltató köteles továbbá a kötbér összegének meghatározására általa alkalmazott
számítást  a  tájékoztatásban  olyan  módon  feltüntetni,  hogy az  Előfizető  számára  lehetővé
váljon a számítás helyességének ellenőrzése.
A  kötbérfizetési  kötelezettség  teljesítését  a  szolgáltató  nem  kötheti  az  Előfizető  kötbérre
vonatkozó igényének bejelentéséhez.
A szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének úgy köteles eleget tenni, hogy 
a) a kötbért a havi számlán, vagy előre fizetett szolgáltatás esetén az Előfizető egyenlegén
jóváírja, vagy
b) az Előfizetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét
az  Előfizető  részére  egy  összegben,  jelenlévők  esetében  az  ügyfélszolgálaton,  távollévők
esetében -  amennyiben  a  szolgáltató  az  Előfizető  szükséges  adataival  rendelkezik  -  banki
átutalással, egyébként postai úton fizeti meg. 

A szolgáltató az alábbi esetekben köteles kötbért fizetni az Előfizető részére: 

Késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér 
Az előfizetői  szerződés alapján az előfizetői  hozzáférést  nyújtó  szolgáltató  a  2.3.  pontban
foglalt határidőben köteles a szolgáltatás nyújtását megkezdeni. 
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A vállalt határidő elmulasztása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege
minden késedelmes nap után a belépési díj  egy tizenötöd része,  belépési díj  hiányában az
előfizetői  szerződés  alapján  az  adott  előfizetői  szolgáltatással  kapcsolatban  fizetendő  havi
előfizetési díj egy harmincad részének nyolcszorosa.

Meghiúsulási kötbér
Amennyiben az előfizetői  szerződésben foglalt  határidő teljesítésére a  szolgáltató műszaki
okból  nem  képes,  és  ezért  az  előfizetői  szerződést  rendes  felmondással  megszünteti,  a
szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a
szerződés megszűnéséig a 6.3.1. pont szerinti kötbér felét köteles megfizetni. 

Hibaelhárításhoz kapcsolódó kötbér 
A szolgáltató kötbér fizetésére köteles 
a)  a  6.1  pont  szerinti  értesítésre  nyitva  álló  határidő  eredménytelen  elteltétől  minden
késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig
b) a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltéről a hiba elhárításáig terjedő
időszakra.

A kötbér mértéke a vetítési alap
 kétszerese az a) pont esetében
 négyszerese a b) pont esetében,  ha a hiba következtében az előfizető az előfizetői

szolgáltatást  a  szolgáltató  által  vállalt  minőséghez  képest  alacsonyabb  minőségben
képes csak igénybe venni

 nyolcszorosa a b) pont esetében, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást
nem lehet igénybe venni.

A kötbér meghatározásához szükséges vetítési  alap a hiba bejelentés hónapjára vonatkozó
egyedi előfizetői szerződés szerinti havi előfizetési díj alapján egy napra vetített összeg

Korlátozásból visszakapcsolás késedelmes teljesítése esetén fizetendő kötbér 
Ha az előfizető az 5.2. pont szerinti korlátozás okát megszünteti és erről a szolgáltató hitelt
érdemlő módon tudomást szerez, a szolgáltató köteles az előfizető kérésétől számított 72 órán
belül a korlátozást megszüntetni.
A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató minden megkezdett
késedelmes nap után kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes
nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Amennyiben a szolgáltató visszakapcsolási díjat
nem  számít  fel,  a  kötbér  mértéke  az  előfizetői  szerződés  alapján  az  adott  előfizetői
szolgáltatással  kapcsolatban  fizetendő  havi  előfizetési  díj  egy  harmincad  részének
négyszerese.

Átírás késedelmes teljesítése esetén fizetendő kötbér 
A szolgáltató köteles az általa az átírás teljesítésére vállalt határidőn belül az átírást teljesíteni,
vagy az átírás elutasításáról az előfizetőt értesíteni.
Amennyiben szolgáltató az átírást az általános szerződési feltételeiben vállalt határidőn belül
nem teljesíti, kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás
díjának egytizede.

Áthelyezés késedelmes teljesítése esetén fizetendő kötbér 
A szolgáltató az áthelyezés teljesítésére előírt határidő be nem tartása esetén kötbért köteles
fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada.
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6.3. Az előfizetői panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció és kártérítési igények 
intézése)

Ha az előfizetőnek az előfizetői  szerződéssel vagy az előfizetői  jogviszonnyal  kapcsolatos
reklamációja  van,  személyesen,  telefonon,  e-mailben  és  írásban  fordulhat  az
ügyfélszolgálathoz. 

Előfizetői panasz: az Előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus
hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy
érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek.

Előfizetői bejelentés: az előfizetői panasz és a hibabejelentés

Az  ügyfélszolgálaton  tett  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, szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak
egy  másolati  példányát  köteles  az  Előfizetőnek  átadni,  egyebekben  az  írásbeli  panaszra
vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

Díjreklamáció  esetében  erről  az  észrevétel,  reklamáció  benyújtásától  számított  30  napon
belül, egyéb esetben 60 napon belül, kivizsgálja és ezt követően 15 napon belül tájékoztatja az
előfizetőt. A szolgáltató a számla esedékességétől számított 1 éven túl számlareklamációt nem
fogad el.
Ha  az  Előfizető  a  szolgáltató  által  felszámított  díj  összegét  vitatja,  a  szolgáltató  a
díjreklamációt haladéktalanul nyilvántartásba veszi, legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja,
és a vizsgálat eredményéről a szolgáltató az Előfizetőt a fenti vizsgálat lezárását követő 15
napon belül  írásban tájékoztatja.  E határidő elmulasztása  esetén a szolgáltató  a bejelentés
megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést a felmondani.
Ha az Előfizető a bejelentését a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz,
úgy a  bejelentésben  érintett  díjtétel  vonatkozásában  a  díjfizetési  határidő  a  díjreklamáció
megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik.

Ha a szolgáltató az előfizetői bejelentésnek helyt  ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a
következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc
napon belül a díjkülönbözetet  az Előfizető számláján egy összegben jóváírja,  vagy azt  az
Előfizető  választása  szerint  az  Előfizető  által  írásban  vagy  elektronikus  levélben  jelzett
bankszámlára  vagy  magyarországi  címre  az  Előfizető  részére  egy  összegben  visszafizeti,
amennyiben az előfizetőnek nincs a szolgáltatóval szemben fennálló lejárt díjtartozása. Bruttó
100 Ft alatti túlfizetést a szolgáltató nem térít vissza.

Az Előfizető kérésére a szolgáltatónak biztosítania  kell,  hogy az Előfizető az adatkezelési
szabályok  figyelembe  vételével,  a  kezelt  adatok  törléséig  díjmentesen  megismerhesse  a
fizetendő díj számításához szükséges számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

Egyéb kötelezettségek 
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybe vett 
Szolgáltatás használata során, különösen az ügyfélszolgálat igénybevételekor, tartózkodik a 
zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. 
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6.4. Az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje

A  szolgáltatással  kapcsolatos  előfizetői  igények  kezelése,  illetve  az  előfizetők  megfelelő
tájékoztatása,  kiszolgálása  érdekében  szolgáltató  ügyfélszolgálatot  működtet.  Az
ügyfélszolgálat  elérhetőségét,  nyitva  tartását  az  1.2.  pont  tartalmazza.  Az  ügyfélszolgálat
elérhetőségének  biztosítása  keretében  szolgáltató  az  esetek  75%-ában az  ügyfélszolgálatra
érkező hívások esetén  a  hívás  megkezdésétől  számított  legfeljebb 120 másodpercen  belül
ügyintéző bejelentkezését biztosítja. 

A telefonon nem kezelhető igények személyesen intézhetőek az ügyfélszolgálaton. 

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett
hívásokról  hangfelvételt  készítsen,  amiről  a  hívó  felet  minden  esetben  a  hangrögzítést
megelőzően tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az
adott ügy csak személyesen intézhető. A szolgáltató - amennyiben a szolgáltató a beszélgetést
rögzítette - a hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási időn belül rendelkezésre bocsátja. A
szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követően legalább 2 évig tárolja.

A hangfelvétel másolatát a szolgáltató köteles az előfizető kérelmére 30 napon belül, vagy a 
Hatóság felhívására a felhívásban megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani. Az 
előfizető részére előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot 
biztosítani.

6.5. A tudakozó szolgáltatás igénybevétele
Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető.

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

Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése érdekében az Előfizető a
panaszával  a  fogyasztóvédelmi  szervekhez,  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatósághoz,  a
Média- és Hírközlési Biztoshoz, illetve a békéltető testülethez fordulhat.

Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi
intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az előfizető a területileg
illetékes fogyasztóvédelmi szervekhez (Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei)
is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvényt (Fgy. tv) kell alkalmazni azzal, hogy az elfizetői panasz intézésére irányadó
eljárást az Fgy. tv. 17/A §-ában és 17/C. §-ában foglaltak határozzák meg.

Az  előfizetők  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  általi  tájékoztatására  vonatkozóan  előírt
követelmények - az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára
vonatkozó  követelményeket  ide  nem értve  -  fogyasztókkal  szembeni  megsértése  esetén  a
fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat  tilalmáról  szóló törvényben
meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint.

Az  Előfizető  a  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóságtól  minőség-felügyeleti  eljárás
megindítását  kérheti,  ha vitatja  a szolgáltatónak a szolgáltatások minőségére,  a szolgáltató
által  végzett  hibaelhárításra  (a  továbbiakban  együtt:  a  hírközlési  szolgáltatás  minősége)
vonatkozó állásfoglalását.  Az Előfizető  vagy a hírközlési  szolgáltató kérelmére  a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság a szolgáltató közreműködésével a szolgáltatás minőségére, a
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számlázási rendszer helyességére vonatkozó, kijelölt tanúsító szervezet által kiadott tanúsító
iratokat és tanúsítási jeleket (tanúsítványt) figyelembe véve, tisztázza a tényállást.
Az Előfizető jogosult panaszával a Média- és Hírközlési Biztoshoz is fordulni.
Ha  a  felek  egymással  nem  tudnak  megegyezni,  az  előfizetői  szerződésből  eredő  vitájuk
ügyében a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező békéltető testülethez fordulhatnak.
A  békéltető  testület  hatáskörébe  tartozik  az  Előfizető  és  a  szolgáltató  közötti,  a  termék
minőségével,  biztonságosságával,  a  termékfelelősségi  szabályok  alkalmazásával,  a
szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A  békéltető  testület  a  megyei  (fővárosi)  kereskedelmi  és  iparkamarák  (a  továbbiakban:
kamara) mellett működő független testület.

Abban  az  esetben,  ha  felek  békés  úton,  peren  kívül  nem tudják  a  vitáikat  rendezni,  s  a
megegyezés nem lehetséges, a felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz
fordulhatnak.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1113 Budapest, Visegrádi u. 106. Telefon: +3614680673

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Budapesti Iroda
1113 Budapest, Visegrádi u. 106. Telefon: +3614680500

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Iroda
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: +3662568300

Média és Hírközlési Biztos
1088 Budapest, Reviczky u. 5., 1433 Budapest Pf.: 198. Tel.: +3614298644

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
1088 Budapest, József krt. 6.  +3614594800, +3680201205

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.  +3676481405

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. +3676501525, +3676501500

Az Előfizető értesítése és a kézbesítési vélelem 
Az Előfizetők értesítése 
Ha  jogszabály  az  Előfizető  értesítését  írja  elő,  és  a  szolgáltató  számlalevelet  is  küld,  a
szolgáltató a számlalevél mellékletében értesíti az Előfizetőt (Eht. 144. § (3)). 
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 ÁSZF-e által meghatározott megküldési időpontját megelőzi,
a szolgáltató választása szerint az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget:
a) az Előfizető közvetlen értesítésével, postai úton
b) elektronikus levélben az Előfizető által e célra megjelölt e-mail címre; 
c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással;
vagy 
d) az értesítendő Előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két
alkalommal  feladott  közlemény  útján,  amellyel  egyidejűleg  a  szolgáltató  az  értesítést  az
ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé teszi (Eht 144. § (4)). 
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Az a) –c) pontjában meghatározott értesítési módokat a szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha
maradandó módon rögzíteni tudja, hogy 
- a szóbeli értesítést az Előfizető tudomásul vette; vagy 
-  az  elektronikus  dokumentumban  vagy  az  elektronikus  levélben  foglalt  értesítést  az
elektronikus értesítés  elfogadásáról  előzetesen nyilatkozó Előfizetőnek hitelesen igazolható
módon megküldték; vagy 
- a postai levélben foglalt értesítést az Előfizetőnek igazolható módon megküldték (Eht 144. §
(5)). 

A d) pontban meghatározott értesítési módot a szolgáltató kizárólag a rendszeres karbantartás,
hálózat felújítása stb. miatti szünetelés előtti előzetes tájékoztatásra és az ÁSZF módosítása
esetén szükséges értesítések tekintetében alkalmazhatja. 
Nem alkalmazható  a  d)  pontban meghatározott  értesítési  mód,  ha az  Előfizetői  szerződés
tárgyát képező Szolgáltatásra irányadó az Előfizető által fizetendő előfizetési díjak és egyéb
kapcsolódó díjak – beleértve a Szerződés megszüntetésekor esedékes díjakat – az Előfizető
számára nyújtott kedvezmények, valamint a költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje,
módja változik (Eht 144. § (6)).

Az  Előfizető  jogai  gyakorlására  nyitva  álló  határidőket  a  legkésőbbi  értesítéstől  kell
számítani. 
Elektronikus számla bemutatási rendszer esetén az Eht. 144. § (3) bekezdése alkalmazásában
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 (új Eszr. 26. § (2)). 

Kézbesítési vélelemre vonatkozó rendelkezések 
A  szolgáltató  által  küldött  elektronikus  levelet,  a  kézbesítési  visszaigazolás  napján  –  az
ellenkező bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy azzal a szolgáltató az Előfizető értesítésére
vonatkozó kötelezettségének eleget tett. 
Amennyiben elektronikus levélben 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 (új Eszr. 26. § (4)). 
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 (új Eszr. 26. § (5)). 
A  szolgáltató  által  tértivevény-szolgáltatással  küldött  és  kézbesített  értesítés  esetén  -  az
ellenkező  bizonyításáig  -  a  kézbesítés  postai  szolgáltató  által  rögzített  időpontjában  az
előfizető értesítését megtörténtnek kell tekinteni (új Eszr. 26. § (6)). 
Kézbesítettnek  kell  tekinteni  a  tértivevénnyel  megküldött  értesítést  akkor  is,  ha  az  a
kézbesítést követően nem kereste, ismeretlen, vagy elköltözött, vagy az átvételt megtagadta
jelzéssel érkezik vissza. 
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7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér

7.1.  Az  előfizetői  szolgáltatásokért  fizetendő  díjak  meghatározása,  mértéke,  ennek
keretében  az  egyszeri,  rendszeres  és  forgalmi  díjak,  a  20/A.  §  szerinti  internet-
hozzáférési  szolgáltatást  is  tartalmazó szerződés  esetén külön feltüntetve  az internet-
hozzáférési  szolgáltatás  díját,  díjazási  időszakok,  díjcsomagok,  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,

Szolgáltató a szolgáltatás díját havi rendszerességgel érvényesíti az Előfizető felé.
Ezen díjak mértékét lásd az 1. sz. mellékletben szereplő díjtáblázatban.

A szolgáltató  az  egyes  szolgáltatás-típusok alapul  vételével,  azok  elemei  felhasználásával
képzett  szolgáltatás-csomagok  árát  –  a  mindenkor  hatályos  vonatkozó  jogszabályi
árszabályozás rendelkezései figyelembe vételével – szabadon állapítja meg.

Előfizetési díj
Havi  előfizetési  díj  minden  megkezdett  számlázási  időszakra  számított  díj,  amelyet  az
Előfizető  az  igénybe  vett  szolgáltatás,  rendelkezésre  állásáért  fizet.  Havi  előfizetési  teljes
díjának számlázására jogosult a szolgáltató abban az esetben is, ha a szolgáltató az Előfizető
érdekkörében  felmerülő  okok  miatt  a  szolgáltatás  korlátozására  vagy  szüneteltetésére
kényszerül.
Hó közi szolgáltatásba történő belépés esetén a havi előfizetési díj időarányos része fizetendő.
Az  Előfizető  első  számlája  a  szerződéskötéstől  az  aktuális  számlázási  időszak  végéig
részarányosan számlázott havi előfizetési díjait, valamint egyszeri díjakat tartalmazhatja. Az
Előfizető  további  számlái  az  aktuális  számlázási  időszak  havi  előfizetési  díját,  valamint
egyszeri díjakat tartalmazhat.

Egyszeri díjak
A  szolgáltató  a  választott  szolgáltatás  díjazási  feltételeinek  megfelelően  egyszeri  díjat
számíthat fel. Ezen díjakat a mindenkori díjtáblázata tartalmazza.

Kedvezmények
A szolgáltató eseti kedvezményeket kínálhat valamennyi Előfizető, vagy az egyenlő elbánás
elvét nem sértve az Előfizetők meghatározott csoportja számára.

Késedelmi kamat
A  szolgáltató  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  mindenkor  hatályos  jogszabályokban
meghatározott mértékű, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok esetén pedig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű
késedelmi kamatot számítson fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig
terjedő időszakra abban az esetben, ha az Előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőt
elmulasztja. 

Feltételes kedvezmény
Amennyiben az előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető kedvezményt  vett igénybe,
melyet  a szolgáltató feltételhez kötött,  az Előfizető nem jogosult  a kedvezményes időszak
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időtartama alatt a szerződés felmondására, szüneteltetésére, módosítására. Ezen esetekben az
Előfizető elveszti a kedvezményt. A kedvezményt abban az esetben is elveszti az Előfizető, ha
a szerződés szolgáltató általi felmondására az Előfizető szerződésszegése miatt kerül sor. 
Az Előfizető a feltételes kedvezmény elvesztése esetén köteles a kedvezménynek az egyedi
előfizetői  szerződésben megállapított  vagy a szerint  kalkulált  összegét  késedelmi  kamattal
növelten a szolgáltató részére megfizetni.

Fizetési felszólítás eljárási díja
Amennyiben az előfizető  díjfizetési  kötelezettségnek az elmulasztása  miatt  a  szolgáltató a
díjfizetésre  felszólító  levelet  kénytelen  küldeni  az  előfizető  részére,  az  előfizető  köteles  a
szolgáltató fizetési felszólítás kiküldésével kapcsolatban felmerült költségét, a díjtartozással
egyidejűleg megtéríteni.

Hibajavításhoz kapcsolódó díjak
- Ügyfél érdekkörében bekövetkezett hiba elhárítása: Az ügyfél érdekkörében bekövetkezett
hiba  elhárításakor  az  elvégzett  munkálatok  ellenében  a  szolgáltató  díjat  számlázhat  ki  az
előfizető részére.
-  Nem  a  szolgáltató  által  végzett  szabálytalan  szerelés:  Helyszíni  hibaelhárítás  során
amennyiben megállapításra kerül, hogy nem a szolgáltató által végzett, szabálytalan szerelés
következtében nem üzemel a szolgáltatás, a szolgáltató hibabehatárolási díjat számlázhat az
előfizetőnek.

Egyéb számlázási szabályok
A szolgáltató a számlán szereplő tételeket a vonatkozó kerekítési szabályok szerint összegzi.
Az egyszeri díjak (pl. belépési díj) nem szerepelnek a havi folyamatos számlákon, szolgáltató
ezekről külön ún. nem folyamatos számlát állít ki az ügyfél részére.

7.2. A különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések

Szolgáltató a szolgáltatás díját havi rendszerességgel érvényesíti az Előfizető felé.

Amennyiben az Előfizető úgy nyilatkozik, hogy postai úton kéri a számla megküldését, úgy
szolgáltató a tárgyhóra vonatkozó szolgáltatás díjáról kiállított számlát tárgyhónap 5. napjáig
postázza  az  Előfizetőnek,  melyet  az  Előfizetőnek  legkésőbb  tárgyhó  20.  napjáig  kell
kiegyenlítenie. A kiegyenlítés történhet banki átutalással, illetve a szolgáltató bankszámlájára
történő  befizetéssel.  Amennyiben  Előfizető  a  tárgyhavi  számlát  a  hónap 10.  napjáig  nem
kapja kézhez, úgy ezt 5 napon belül az ügyfélszolgálatnál köteles jelezni. Ha az Előfizető által
megadott címadatok megegyeznek a szolgáltató által nyilvántartott, és a számlán levelezési
címként  feltüntetett  címmel,  úgy  a  szolgáltató  a  számlát  annak  kiküldését  követő  5.
munkanapon kézbesítettnek tekinti.

Abban az esetben, ha Előfizető úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatás díját az ügyfélszolgálaton
készpénzben  egyenlíti  ki,  úgy  Előfizetőnek  a  tárgyhóra  vonatkozó  szolgáltatás  havi  díját
tárgyhó 15. napjáig kell a szolgáltatónak megfizetnie.

szolgáltató  az  Előfizetőnek  kiállított  számlán  szereplő  összeget  elfogadottnak  tekinti,
amennyiben az Előfizető a számla ellen nem nyújt be reklamációt.

Az Előfizetőnek lehetősége van díjelőleg befizetésére. Amennyiben az Előfizető rendelkezik
befizetett  díjelőleggel,  és  ennek  összege  megegyezik  vagy  nagyobb  az  aktuális  havi
számlájánál, akkor szolgáltató a befizetett díjelőlegből kiegyenlíti a számlát.
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7.3. A kártérítési eljárás szabályai

7.3.1. Felelősség, kártérítés, elévülés:
Az előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési
szolgáltató az Előfizető írásban benyújtott igénye alapján a felhasználó vagyonában okozott
kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.
A szolgáltató felelőssége a tényleges  kárra vonatkozóan is csak felróhatósága esetében áll
fenn, azaz a szolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem
elkerülése,  illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el,  ahogy az az adott  helyzetben
elvárható.

Nem téríti meg a szolgáltató a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető
a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben
elvárható.

Az előfizetői szerződésből származó igények egy év alatt  évülnek el, melyet  a késedelem,
illetve a hibás teljesítés esetén azok bekövetkezésétől kell számítani.

7.3.2. Vis maior

Az előfizetői szerződés szempontjából vis maiornak számít, és nem tartozik sem a szolgáltató,
sem az Előfizető felelősségi körébe:
- háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet
- vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész,
- munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek
 rendelkezésére tett intézkedés

Ezek  az  esetek  a  szerződő  feleket  a  szerződésben  vállalt  kötelezettségeik  teljesítésében
korlátozzák  vagy  gátolják,  és  ennek  eredményeképpen  vétlen  módon  vagyoni  vagy  nem
vagyoni kárt következik be.

7.3.3. A kártérítési eljárás

Az Előfizető  a  kártérítésre  vonatkozó  igényét  a  szolgáltató  ügyfélszolgálatának  címezve,
írásban nyújthatja be, s kárigény esetében az Előfizető hitelt  érdemlően köteles igazolni a
vagyonában okozott kár mértékét.
 
A szolgáltató az előfizető írásban benyújtott kártérítési igényét nyilvántartásba veszi, majd a
hiánymentesen benyújtott kérelem alapján lefolytatja a vizsgálatát. Abban az esetben, ha az
Előfizető nem tudja hitelt érdemlően igazolni a vagyonában bekövetkezett értékcsökkenést a
szolgáltató a kérelmet elutasítja.

Amennyiben  a  szolgáltató  felelőssége  fennáll,  a  szolgáltató,  az  Előfizető  igazolt  kárát
megtéríti a hiánymentesen benyújtott kárigény beérkezésétől számított 30 napon belül. Abban
az  esetben,  ha  a  szolgáltató  nem  felelős  az  okozott  kárért,  vagy  nem  állapítható  meg
károkozás,  vagy a kártérítés  az elmaradt  haszon megtérítésére  vonatkozik,  a  szolgáltató  a
kárigényt  elutasítja  a hiánymentesen benyújtott  kárigény beérkezésétől  számított  30 napon
belül.
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7.4. Az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbér fizetés módjai

7.4.1. A Szolgáltató által fizetendő kötbér esetei meghatározását és megfizetése módját a 6.2.,
2.4.,  és 4.1. pont tartalmazza. Az Előfizetőt az előfizetői szerződésekre vonatkozó NMHH
elnöki  rendelet  alapján  megillető  kötbér  az  arra  okot  adó  szerződésszegő  magatartás
bekövetkezésének napjától a szerződésszegés megszűnésének napjáig jár.  A Szolgáltatót az
előfizetői  szerződésekre  vonatkozó  NMHH  elnöki  rendelet  alapján  terhelő  kötbérfizetési
kötelezettségnek a Szolgáltató a szerződésszegő magatartás megszűnésétől számított 30 napon
belül – az Előfizetőt megillető kötbér 
mértékéről, a kötbérfizetésre okot adó szerződésszegő magatartásról és a kötbér teljesítésének
módjáról szóló kifejezett tájékoztatással együtt – köteles eleget tenni. 

A  Szolgáltató  köteles  továbbá  a  kötbér  összegének  meghatározására  általa  alkalmazott
számítást  a  tájékoztatásban  olyan  módon  feltüntetni,  hogy az  Előfizető  számára  lehetővé
váljon  a  számítás  helyességének  ellenőrzése.  A  kötbérfizetési  kötelezettség  teljesítését  a
Szolgáltató nem kötheti az Előfizető kötbérre vonatkozó igényének bejelentéséhez. 
A Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének úgy köteles eleget tenni, hogy 
a) a kötbért a havi számlán, vagy előre fizetett szolgáltatás esetén az Előfizető egyenlegén
jóváírja, vagy 
b) az előfizetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét
az  Előfizető  részére  egy  összegben,  jelenlévők  esetében  az  ügyfélszolgálaton,  távollévők
esetében   -amennyiben a Szolgáltató  az Előfizető szükséges adataival  rendelkezik-  banki
átutalással, egyébként postai úton fizeti meg.

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. pont szerinti értesítésre nyitva álló határidő
eredménytelen  eltelte  esetén  az  értesítésre  nyitva  álló  határidő  eredménytelen  elteltétől
minden  megkezdett  késedelmes  nap  után  az  értesítés  megtörténtéig  terjedő  időszakra  a
Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege az alábbi vetítési alap kétszerese.
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 köteles 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.
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7.4.2.5. A szolgáltatás nyújtása megkezdésének 2.4. 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.  pont  szerinti  késedelme  esetén  a
Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől
az előfizetői szerződés megszűnéséig 7.4.2.5. pont szerinti kötbér felét köteles megfizetni.
7.4.3.  Az  Előfizetőt  a  4.1.  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. pont tartalmazza.
Amennyiben  az  előfizető  a  határozott  időtartamú  előfizetői  szerződésben  kötelezettséget
vállalt  arra,  hogy  szolgáltatást  vagy  a  hozzá  kapcsolódó  terméket  igénybe  veszi,  és  a
szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a
szerződést
-felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, vagy
-az előfizetői szerződés az előfizető érdekkörében felmerülő okból szűnik meg, illetőleg
-a  szolgáltató  a  2003.  évi  C.  sz.  tv-ben  meghatározott  okból  az  előfizető  szerződésszegő
magatartása miatt az előfizetői szerződés felmondására kényszerül, a szolgáltató kizárólag az
előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti kötbérként.
A szolgáltató az előfizetői jogviszonynak az előfizető halála miatti megszűnése miatt kötbért
nem érvényesít.
A  díjcsomag  havidíjából  a  határozott  tartamú  szerződéskötésre  tekintettel  biztosított
kedvezmény esetén a kötbér mértéke megegyezik az előfizető által a szerződés megszűnéséig
igénybe vett havi díjkedvezménnyel.

Amennyiben Előfizető a hozzáférésre, illetve más szolgáltatásra/díjcsomagra vonatkozóan is a
jogviszony  fenntartására  határozott  idejű  szerződéssel  rendelkezik,  a  jelen  pont  szerinti
fizetési  kötelezettség  az  előfizetőt  nem  mentesíti  a  hozzáférésre/más
szolgáltatásra/díjcsomagra  kötött  szerződésében  az  idő  előtti  felmondás  esetére  kikötött
jogkövetkezmények szolgáltató általi érvényesítésétől.
A telepítési  díjból a határozott  tartamú szerződéskötésre tekintettel  biztosított  kedvezmény
esetén  a  kötbér  mértéke  a  szerződés  határozott  tartamából  szerződésszerűen  eltöltött
tartamhoz igazodik, a telepítési díjból kapott kedvezményt az Előfizető havonta csökkentett
összegben  köteles  kötbérként  megfizetni  a  szerződés  első  12  hónapjában  (a  kötbérként
visszafizetendő kedvezmény a határozott tartam első hónapjában történő felmondás esetén a
legmagasabb, míg a tartam utolsó hónapjában a legalacsonyabb).
A határozott  tartamú  szerződés  lejárat  előtti  megszüntetéséhez  fűzött  jogkövetkezményt  a
szolgáltatásnyújtás megkezdésétől kell számítani.

8.  a  számhordozással,  a  szünetmentes  szolgáltatóváltással,  a  közvetítőválasztással
kapcsolatos eljárások részletes szabályai:

8.1.  a  telefonszolgáltatók  esetében  a  számhordozással  kapcsolatos  eljárás  részletes
szabályai,

A szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető.
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8.2.  internet-hozzáférési  szolgáltatók  esetében  a  szünetmentes  szolgáltatóváltással
kapcsolatos eljárás részletes szabályai, amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetővé
teszik,

A szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető.

8.3. a közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai a közvetítőválasztást
biztosító hálózati szerződésekben foglaltakkal összhangban;

A szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető.

9. A szerződés időtartama

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

9.2. A határozott  időtartamú előfizetői  szerződés – a 9.2.1. pontban megjelölt  kivétellel  –
legfeljebb 12 hónapra köthető meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően fel kell
ajánlani a határozatlan időtartalmú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és be kell
mutatni annak részletes feltételeit. A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő
új,  határozatlan  idejű  szerződésben  meghatározott,  az  előfizetői  szolgáltatásra  vonatkozó
szerződési feltételek nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott
idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.

9.2.1.  Az  előfizető  kérésére  a  határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  24  hónapra  is
megköthető,  ha az előfizetői  szerződés  megkötéséhez  készülékvásárlás  is  kapcsolódik.  Az
ilyen  módon  24  hónapra  megkötött  határozott  idejű  előfizetői  szerződésnek  a  készülék
vásárlásához  kapcsolódó  törlesztő  részletek  nélkül  számított  előfizetési  díja  nem  lehet
magasabb a 9.2. pont szerinti 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű
szerződések előfizetési díjától.

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-ben 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 előfizetői szerződés alapján.
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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.

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  szünetelés  legfeljebb  6  hónapig  tartó
időtartamával meghosszabbodik.

9.9. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik
a) valamelyik fél általi rendes felmondással,

 Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult
további jogkövetkezmények nélkül felmondani. 

 az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással,
 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,

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,

 az  Előfizető  általi  és  a  Szolgáltató  szerződésszegése  miatti  rendkívüli  felmondás,  ha  a
Szolgáltató az előfizetői szerződést az Eht. 132. § (2a) bekezdésébe ütközően módosítja
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 Szolgáltató  általi  végleges
megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60
nappal korábban értesíti az Előfizetőt,
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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,
j) ha az üzlethelyiségen kívül kötött  és a távollévők között  megkötött  előfizetői szerződés
esetén 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.

9.10. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik
a) a határozott idő leteltével, ha az Előfizető egyoldalúan – vagy az Előfizető és a Szolgáltató
közös  akarattal  –  a  határozott  idő  lejártát  megelőzően  írásban  nyilatkozik  arról,  hogy  a
határozott idő leteltével a szerződést megszünteti, 
b) a Szolgáltató 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  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,
h) a Szolgáltató általi és az Előfizető szerződésszegése miatti felmondás esetén 

 a  Szolgáltató  által  az  Előfizető  szerződésszegése  címén  történő  felmondás  8  nap
határidővel, 

 a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti felmondás 30 napos felmondási idővel,
 a  Szolgáltató  által  másik  szolgáltató  kérelmére  az  a)–b)  pont  szerinti  körülmény

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

 az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződés szegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató az
előfizetői szerződést az Eht. 132. § (2a) bekezdésébe ütközően módosítja,
j)  az  Előfizető  vagy a  Szolgáltató  általi  rendes  felmondás  esetén   Előfizető  felmondása
esetén 30 napos felmondási idővel,

 az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással 
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 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,
l) ha az üzlethelyiségen kívül kötött  és a távollévők között  megkötött  előfizetői szerződés
esetén 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,
m) ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően
egyoldalúan módosítja és amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos
rendelkezést  tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás  díja emelkedik,  vagy módosul  a
szolgáltatás tartalma – az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal,
további  jogkövetkezmények  nélkül  jogosult  felmondani  a  határozott  időtartamú  előfizetői
szerződést,

9.11.  A határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  helyébe  a  meghatározott  idő  elteltével
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az Előfizető egyoldalúan – vagy
az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban
nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti. A határozott idő
elteltét  megelőző  90  napban  a  Szolgáltató  három  alkalommal  köteles  az  Előfizetőt  a
számlalevél  mellékletében,  számlalevél  hiányában írásban,  postai  úton vagy a szolgáltatás
jellegéhez  igazodó elektronikus  úton tájékoztatni  a  határozott  idejű szerződés  határozatlan
időtartamúvá  átalakulásának  időpontjáról.  A  tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie  a  szerződés
átalakulásával  beálló  változásokra,  továbbá  be  kell  mutatnia  az  Előfizető  részére  a
Szolgáltatónál  elérhető,  az  Előfizető  jelenlegi  határozott  idejű  szerződéséhez  hasonló
szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat. 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 felmondására a Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult:

9.12.1. A Szolgáltató az előfizetői  szerződés megszegése címén az előfizetői  szerződést 8
napos felmondási idővel 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,

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  (továbbiakban:  második  értesítés)  megtörténtét  követően,  annak
kézbesítésétől  vagy  kézbesítettnek  minősülési  időpontjától  számított  8  napon  belül  sem
egyenlítette ki.
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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.

9.12.3.  Amennyiben  a  Szolgáltató  az  ÁSZF-et  vagy  az  ÁSZF-et  az  egyedi  előfizetői
szerződésre  is  kiterjedően  egyoldalúan  módosítja  és  a  módosítás  az  Előfizető  számára
bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik,
vagy módosul a szolgáltatás tartalma –, az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül
azonnali  hatállyal,  további  jogkövetkezmények  nélkül  jogosult  felmondani  a  határozott
időtartamú előfizetői szerződést.

9.13. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor vagy módosításakor a
Szolgáltató  által  közzétett  ajánlat  alapján  határozott  időtartamú 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
d)  amennyiben  az  Előfizető  az  igénybe  vett  szolgáltatási  szinttől  alacsonyabb  szintre
vonatkozó szerződésmódosítást kezdeményez, vagy
e) amennyiben az Előfizető a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan földrajzi területre, ahol a
Szolgáltató nem nyújtja az igénybe vett 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.

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.
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10. Adatkezelés, adatbiztonság

10.1. A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja,
időtartama

A Szolgáltató  által  nyilvántartott,  az  Előfizetőre  vonatkozó  személyes  adatok  körét,  azok
részletes  kezelési  és  nyilvántartási  szabályait  jelen  ÁSZF  2.  sz.  melléklete  szerinti
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza.

10.2.  Az  előfizető  tájékoztatása  az  adatbiztonsági  szabályokról,  továbbá  az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről

A Szolgáltató az általa nyilvántartott személyes adatokról az Előfizetőnek kérésére köteles az
Előfizető saját adatairól felvilágosítást adni.
Amennyiben  az  Előfizető  a  Szolgáltató  által  kezelt  adataiban  bekövetkezett  változást  a
Szolgáltató felé nem jelenti be, úgy az Előfizető mulasztásának időtartamára a Szolgáltató
mentesül az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettség teljesítése alól.
A Szolgáltató  az  általa  nyilvántartott  adatokat  csak  a  2.  sz.  melléklet  szerinti  időtartamig
tárolhatja, őrizheti, kezelheti.
A Szolgáltató  az Előfizető  adatkezelési  nyilatkozatával  ellentétes  adatszolgáltatást  csak a  
2. sz. melléklet szerint teljesíthet.
A Szolgáltatót külön jogszabályok alapján adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli Az
adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját
egyaránt terhelik.

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, az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatok);

Előfizető  a  személyes  adatai  kezeléséhez  történő  hozzájárulását,  illetve  az  alábbiakban
szabályozott előfizetői nyilatkozatokat az írásban kötött előfizetői szerződés keretében vagy
az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatban, bármikor megadhatja/visszavonhatja/módosíthatja.
Üzleti  előfizető  az  előfizetői  szerződés  hatálya  alatt  a  11.1.  pont  alatt  meghatározott
nyilatkozatot nem vonhatja vissza vagy módosíthatja.

Természetes személy előfizetők előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozata

Ha a felek az előfizetői  szerződést  írásban kötik meg,  a természetes  személy előfizetőnek
igénybejelentéskor  az igénybejelentés  keretében,  szerződéskötéskor,  a  szerződés  keretében
kell nyilatkoznia arról, hogy az előfizetői szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni
előfizetőként kívánja igénybe venni. 

Kis- és középvállalkozások egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat

Kis  és  középvállalkozások  az  előfizetői  szerződés  megkötésekor  írásbeli  nyilatkozattal
kérhetik az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását,
amelyről a szolgáltató köteles részletes - az előnyöket és hátrányokat bemutató - tájékoztatást
adni.
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A szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítésekre vonatkozó nyilatkozat

Az  előfizetői  szerződés  teljesítésével  kapcsolatos  kérdésekben  az  igénybejelentés  és  a
szerződéskötés keretében az igénybejelentés a szerződéskötés során, az előfizető nyilatkozatot
tehet arról, hogy a szolgáltató az Eht. 144.§ (4) b. és c. pontjai alapján, elektronikus levélben
vagy egyéb elektronikus hírközlés útján tájékoztassa. A nyilatkozattal az előfizető elfogadja,
hogy  a  kapcsolattartásra  megjelölt  címen,  e-mail  címen,  telefonszámon  a  szolgáltató
értesíthesse  az  előfizetői  szerződéssel  kapcsolatos  összes  kérdésben.  Amennyiben  a
kapcsolattartásra megjelölt címekben, telefonszámokban változás történik, azt az előfizető az
általános szerződési feltételek 14.4. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, köteles
jelezni a szolgáltató részére. 

Nyilatkozat az egyedi értékhatárról és értéknövelt szolgáltatásról

A szolgáltatónak lehetősége  van az általa  nyújtott  internetszolgáltatáshoz kapcsolódó eseti
díjas  szolgáltatások  tekintetében  az  igénybevétel  korlátjaként  összeghatár  maximum
meghatározására, amelyre vonatkozó rendelkezéseket, annak alkalmazhatósága érdekében, az
egyedi előfizetői szerződésben kell megjeleníteni és azt az előfizetőnek, mint az általánostól
eltérő szerződési feltételt külön nyilatkozattal el kell fogadnia.
Az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  értéknövelt  szolgáltatások  nyújtása  céljából  -  az
Előfizető  vagy  a  felhasználó  kifejezett  Előzetes  hozzájárulásával  az  ilyen  szolgáltatások
nyújtásához, illetve értékesítéséhez szükséges mértékig és ideig feldolgozhatja az Eht. 157. §
(2) bekezdés szerinti  adatokat.  A szolgáltató biztosítja,  hogy az Előfizető a hozzájárulását
bármikor visszavonhassa.(Eht. 157. § (4)) 

Nyilatkozat az adatok felhasználásáról közvetlen üzletszerzési, piackutatási célra

szolgáltató  saját  üzletszerzési  céljából  –  kizárólag  az  Előfizető  kifejezett  előzetes
hozzájárulásával  -  kezelheti  az előfizető azonosító  (név,  cím,  telefonszám) és az előfizető
forgalmi  adatait.  A  megfelelő  hozzájárulást  az  előfizető  a  szolgáltató  “Adatkezelési
hozzájárulás”  c.  formanyomtatványán  adathatja  meg  a  szerződéskötéskor.  A  hozzájárulás
megadása, illetve visszavonása az előfizetői jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges.
Az e-mail cím kezelése ettől független, arra csak az előfizető vonatkozó hozzájárulása esetén
van lehetőség.

Az e-mail  a  szolgáltató  hivatalos  és  elfogadott  elektronikus  kommunikációs  csatornája.  A
szolgáltató  az  e-mailen  történő  kommunikáció  során  az  adatvédelmi  szempontok
figyelembevételével jár el.  Az elektronikus úton történő kommunikációt a szolgáltató csak
abban  az  esetben  alkalmazza,  ha  az  előfizető  szándéka  azzal  megegyezik,  és  az  erre
rendszeresített  nyomtatványokon,  illetve  rögzített,  archivált,  visszakereshető
telefonbeszélgetés útján ennek megfelelően nyilatkozott. Az is ügyfélkapcsolati levelezéshez
történő hozzájárulásnak minősül az Előfizető részéről, ha a kapcsolatfelvételt az előfizető a
szolgáltatónál elektronikus levélben kezdeményezte.

Közvetlen  üzletszerzés  vagy  tájékoztatás  célját  szolgáló  közlés  telefonon  vagy  egyéb
elektronikus hírközlési  úton nem továbbítható annak az előfizetőnek,  aki úgy nyilatkozott,
hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az igénybe vevőt megillető jogokat.

Az Előfizető kifejezett  hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési
célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.
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Az  Előfizető  hozzájárulhat  ahhoz,  hogy  személyes,  illetve  egyéb  adatait  a  szolgáltató
tudományos,  közvélemény-  vagy  piackutatás,  valamint  direkt  marketing  céljából  kezelje,
illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára
továbbítsa, az 1995. évi CXIX. törvény szerint. 

Az Előfizető ezen hozzájárulását az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy később feltétel
nélkül bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. szolgáltató saját üzletszerzési céljából –
kizárólag az Előfizető kifejezett előzetes hozzájárulásával - kezelheti az Előfizető azonosító
(név, cím, telefonszám) és az Előfizető forgalmi adatait. A hozzájárulás megadása, illetve
visszavonása  az  előfizetői  jogviszony  fennállása  alatt  bármikor  lehetséges.  Közvetlen
üzletszerzés  vagy  tájékoztatás  célját  szolgáló  közlés  telefonon  vagy  egyéb  elektronikus
hírközlési úton nem továbbítható annak az előfizetőnek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván
ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló
2001. évi CVIII. törvény alapján az igénybe vevőt megillető jogokat.

Az Előfizető kifejezett  hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési
célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai

Az Előfizető a szolgáltatóval a szerződés megkötésekor, módosításakor, vagy a szolgáltató
megkeresésére  közölhet  olyan,  elektronikus  kapcsolattartásra  alkalmas  elérhetőségeket
( telefonszám, e-mail cím ), amely rögzítésével és felhasználásával a szolgáltató az előfizetői
szerződéssel  kapcsolatos,  valamint  a  vonatkozó  jogszabályokban  foglalt  értesítési
kötelezettségének  eleget  tehet.  Az  Előfizető  a  kapcsolattartásra  szolgáló  elérhetőségek
megadása  során nyilatkozik  arról,  hogy ezen adatait  abból  a  célból  bocsátja  a  szolgáltató
rendelkezésére,  hogy ezeken az előfizetői  szerződés teljesítésével  kapcsolatos kérdésekben
értesítse, illetőleg az értesítés ilyen módját elfogadja. 
 

12. Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei

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

A szolgáltató az Előfizetői szerződést az Egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően csak az
alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: 
a)  az  Egyedi  előfizetői  szerződésben  vagy  az  ÁSZF-ben  foglalt  feltételek  bekövetkezése
esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály
másként  nem  rendelkezik  -  a  módosítás  nem  eredményezheti  az  Előfizetői  szerződés
feltételeinek lényeges módosítását; 
b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés; 
c) a körülményekben bekövetkezett, az Előfizetői szerződés megkötésekor előre nem látható
lényeges változás; 
d)  az  Előfizetői  szerződés,  illetve  a  Szolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  feltételek
kizárólag az Előfizető számára előnyös módon változnak meg (Eht. 132. § (2)); 
e) a szolgáltató érdekkörében felmerült,  azaz belső körülményekben bekövetkezett változás
esetén, ha a szolgáltató helyébe az Eht. 133. §-ának megfelelően a szolgáltató átalakulása,
vagy  a  Szolgáltatás  nyújtásának  adott  területen  történő  megszüntetése  vagy  szerződés
következtében más szolgáltató lép (Eht. 133. §). 
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A szolgáltató  nem jogosult  a  határozott  idejű szerződést  a b) illetve c) pontra  hivatkozva
egyoldalúan módosítani, ha jogszabály olyan adó- vagy illetékfizetési kötelezettséget ír elő,
amelynek alanya a szolgáltató (Eht. 132. § (2b)). 
A szolgáltató az Előfizetői szerződést az Egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően az alábbi
feltételek esetén jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy
elektronikus  hírközlésre  vonatkozó  szabály  másként  nem rendelkezik  -  a  módosítás  nem
eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását: 
a) megkötött Egyedi előfizetői szerződések feltételeit közvetlenül nem érintő rendelkezések
módosítása esetén; 
b)  a  gazdasági,  üzemeltetési,  működési  költségek  megváltozásával,  vagy  műszaki-
technológiai  fejlesztésekkel  összefüggő  olyan  változások  esetén,  amelyek  miatt  az
Előfizetőknek nyújtott  szolgáltatást  a szolgáltató a korábbiakhoz képest csak megváltozott
feltételekkel képes nyújtani, ideértve: 
- a végberendezések, technológiák fejlődéséből eredő változtatási igényeket - elősegítve az új
technológiák fejlesztését és terjedését, és a technológia semleges szolgáltatást -; 
-  a  szolgáltató  számlázási  rendszerét  érintő  változásával  szükségképpen  együtt  járó
változtatásokat;  helyhez  kötött  műsorterjesztési  szolgáltatások  esetében  a  fejállomások
változását, cseréjét; 
-  a  szolgáltató  érdekkörén  kívül  eső  változásokkal  összefüggő,  elkerülhetetlen  módosítási
igényeket; 
-  az  Előfizetők  kiszolgálásában  történő  folyamati  módosításokat,  az  Előfizető-azonosítási
szintek módosulását és a számlázási ciklusban történő módosításokat, 
c)  a  szerződéses  feltételeket  érdemben  nem érintő  módosítások esetén,  amely a  feltételek
egyértelművé, egyszerűbbé és közérthetőbbé tételét vagy elírások javítását szolgálja, ide értve
az  egyes  szövegek  pontosítását,  érthetőséget  szolgáló  kiegészítéseket,  javításokat  és
szerkesztéseket, 
d)  egyes  díjcsomagok  nevét  érintő  kiegészítések  és  módosítások,  illetve  az  egyes
szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy igénybevételi feltételeiben történő nem lényegi vagy
az Előfizetők számára kedvező változások esetén; 
e)  határozatlan  tartamra  meghirdetett  vagy  Egyedi  előfizetői  szerződésben  biztosított
kedvezmények esetében a kedvezmény visszavonására vonatkozó módosítások esetén; 
f)  díjcsomagok,  szolgáltatások,  opciók,  kiegészítő  szolgáltatások  jövőre  nézve  történő
megszüntetése esetén; 
g) olyan módosítások esetén, amelyek megkötött Egyedi előfizetői szerződést nem érintenek,
nem alapvető  díjszabás  módosítása,  olyan Szolgáltatásoknak,  kiegészítő  szolgáltatásoknak,
tranzakciók díjazási feltételeinek és díjtételeinek, illetőleg olyan szolgáltatásokra vonatkozó
feltételeknek a módosítása, amelyek igénybevétele, illetve számlázása is eseti igénybevétel
alapján történik; 
h) a Szolgáltatások tartalmának olyan más, elérhető szolgáltatással kiegészítése esetén, amely
külön Előfizetői akaratnyilvánítás, illetve megrendelés hiányában az Előfizető részére nem
jelent többletterhet, illetve fizetési kötelezettséget. 

Lényeges módosításnak minősül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így
különösen  a  Szolgáltatásra  vonatkozó  alapvető  díjszabásra,  a  Szerződés  időtartamára  és
megszüntetésének  jogkövetkezményeire,  illetve  vagy  minőségi  célértékeire)  vonatkozó
változtatás (Eht. 132. § (3)). Amennyiben a szolgáltató működésével, gazdasági érdekével,
műszaki vagy technikai lehetőségeivel kapcsolatosan felmerült okból szükséges, továbbá az
Eht.  133.  §-ban  foglalt  esetben  a  szolgáltató  jogosult  a  jelen  ÁSZF  szerinti  egyoldalú
módosítására. 
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Az egyoldalú szerződésmódosítás esetén a szolgáltatót terhelő értesítési kötelezettség:
Ha a szolgáltató az Előfizetői szerződésben meghatározott esetekben jogosult az Előfizetői
szerződést egyoldalúan módosítani, a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30
nappal  az  Előfizetőket  az  ÁSZF-ben  foglaltak  szerint  értesíti,  az  Előfizetőket  megillető
felmondás  feltételeiről  szóló  tájékoztatással  együtt.  Nem  köteles  a  szolgáltató  az  előző
mondat szerinti értesítési kötelezettségének eleget tenni új szolgáltatás bevezetése esetén, és
ha a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői szerződést nem érinti,
vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetési díj csökken (Eht. 132. § (4) és (6)). 

Egyoldalú szerződésmódosítás esetén az Előfizetőt megillető felmondási jog:
Amennyiben  a  módosítás  az  Előfizető  számára  hátrányos  rendelkezéseket  tartalmaz,  az
Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult
felmondani  a  határozott  idejű  Előfizetői  szerződést.  Nem  mondhatja  fel  az  Előfizető  a
határozott  idejű  Előfizetői  szerződést  ilyen  esetben  akkor,  ha  az  Előfizetői  szerződést  a
határozott  időtartalomból  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 idejű 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 (Eht. 132. § (5)). 
Ha a szolgáltató a fentiekben meghatározott esetekben az Előfizetőt értesíti, az értesítésnek az
alábbi tartalommal kell rendelkeznie: 
a) amennyiben ez lehetséges, pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; 
b) a módosítások lényegének rövid leírását; 
c) a módosítások hatálybalépésének időpontját; 
d) a közzétett ÁSZF elérhetőségét; 
e)  ha  a  szolgáltató  az  Előfizetői  szolgáltatások  díját  módosítja,  vagy  a  díjban  foglalt
szolgáltatás  mennyiségét  csökkenti,  akkor  a  módosított  díjat,  mennyiséget  és  a  változás
összegét, több szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok esetében szolgáltatásonként elkülönítve; 
f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a
szolgáltató a módosítást indokolja; 
g) az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat (új Eszr. 12. § (2)). 

Ha az értesítésre elektronikus levél útján kerül sor, a fentiektől eltérően, a megküldött értesítés
tartalma a következőket kell tartalmaznia: 
- a módosítások hatálybalépésének időpontját; 
-  amennyiben  ez  lehetséges,  pontos  utalást  az  általános  szerződési  feltételek  módosított
rendelkezéseire; 
- a közzétett általános szerződési feltételek internetes honlapon történő elérhetőségét; 
-  az  Előfizetőt  az  általános  szerződési  feltételek  egyoldalú  módosítása  esetén  megillető
jogokra történő utalást (új Eszr. 12. § (3)). 
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12.2. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás
teljesítésének határideje

Átírás általános szabályai
Az Előfizető írásbeli vagy telefonon tett kérése alapján telepítési díj megfizetése nélkül, az
átírási díj megfizetése ellenében az előfizetői szerződést a szolgáltató átírja. Az átírás díját a
Díjtáblázat tartalmazza.

szolgáltató köteles az átírást a kéréstől /a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem
beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíteni. E határidő elmulasztása esetén szolgáltató
kötbért köteles fizetni, melynek mértékét a 6.3.5. pont tartalmazza. 

Nem minősül e pont szerinti átírási esetnek, ha az előfizető személyében nem következik be
változás, csupán névváltozást kell regisztrálni. 
Az átírás alapjául szolgáló tényekről az átírást  kezdeményező feleknek kell  nyilatkozniuk.
Amennyiben az átírásról szóló nyilatkozatot a felek nem a szolgáltató formanyomtatványán
teszik, az átírást szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha az legalább az alábbi adatokat és
nyilatkozatokat tartalmazza:
- a szolgáltatás adatai (szolgáltatás neve, létesítési cím, hívószám);
- az átadó és az átvállaló előfizető adatai az átvállaló előfizető előfizetői kategóriája (egyéni,
vagy üzleti/közületi intézményi).
- az átadó és az átvevő előfizető aláírása.

Az  előfizetői  szerződés  átírása  esetén  a  szerződés  módosul,  az  átadó  előfizető  előfizetői
jogviszonya akkor szűnik meg, amikor  az átvevő előfizető a helyébe lép.  Az előfizetőnek
nincs  lehetősége  egyidejűleg  a  szerződés  átírását  és  a  szolgáltatás-hozzáférési  pont
áthelyezését kérni. Az átírást a szolgáltató abban az esetben végzi el, ha az alábbi feltételek
maradéktalanul teljesülnek:
- Az átadó előfizetőnek nincs lejárt díjtartozása, illetve az átadó előfizető vállalja, hogy az
átírás teljesítéséig az átírással érintett állomásra vonatkozó összes kiegyenlítetlen tartozását a
szolgáltató felé a számlán/ számlákon szereplő határidőben teljesíti.
- Abban az esetben, ha az átadó előfizető elhalálozott,  vagy a jogi személy átadó előfizető
ellen  csőd-felszámolási  eljárás  van  folyamatban,  illetve  az  eljárás  során  a  jogi  személy
jogutód nélkül szűnt meg, a szolgáltató az átírást akkor teljesíti, ha az átvállaló előfizető az
átadó előfizetőnek az átírással érintett állomásra vonatkozóan az átírás időpontjáig felmerült
összes kiegyenlítetlen tartozását a szolgáltató felé a számlán/ számlákon feltüntetett fizetési
határidőben teljesíti.
- Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet
(üzleti  előfizető)  esetén,  a  következő  dokumentumok  becsatolása  szükséges:  cégbírósági
végzés, aláírási címpéldány, bankszámlaszám, adószám, meghatalmazás.
- Egyéni előfizető esetén, az előfizető elhalálozása miatt átírásnál, az alábbi dokumentumok
becsatolása szükséges: a halotti anyakönyvi kivonat, míg öröklésnél a hagyatékátadó végzés
bemutatása.  Ha a  hagyatéki  eljárás még nem fejeződött  be,  abban az esetben az átvállaló
előfizető  a  hagyatéki  eljárás  befejezését  követő  15  napon  belül  köteles  bemutatni  a
szolgáltatónak a hagyatékátadó végzést. Az átvállaló előfizető tudomásul veszi, hogy ennek
hiányában a hagyatékátadó végzés bemutatásának időpontjáig, de maximum 1 évig terjedő
időszakra  határozott  időtartamú  szerződés  jön  létre  az  átírt  szolgáltatások  igénybevételére
vonatkozóan az átvállaló előfizetővel. Az átvállaló előfizető a határozott időtartam alatt nem
kérhet áthelyezést, átírást és számváltozást.
- Üzleti  és egyéni  átvállaló előfizető esetében is, amennyiben az átírásra  vonatkozó igény
benyújtásától számított 10 munkanapon belül a jelen pontban felsorolt, hiányzó okmányok – a
hiányzó hagyatékátadó végzéssel kapcsolatban fentiekben szabályozott kivétellel- becsatolása
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nem történik meg, úgy az átírásra vonatkozó igény – minden további tájékoztatás nélkül –
automatikusan érvényét veszti, a szolgáltató az igényt törli.
Az átírásra vonatkozó szerződésmódosítás abban az esetben lép hatályba, ha a fentiek szerinti,
valamennyi feltétel teljesül.

A határozott tartamú szerződés esetén az átírásra vonatkozó speciális szabályozást a 9.1. pont
tartalmazza.

Átírás öröklés esetén

A  szolgáltatónak  az  előfizető  haláláról  történt  tudomásulvételével  (a  halotti  anyakönyvi
kivonat  hitelt  érdemlő  másolatának  szolgáltató  által  történt  kézhezvételekor)  az  előfizetői
jogviszony  megszűnik,  amennyiben  az  örökös/örökösök,  illetve  a  túlélő  házastárs  ezzel
ellentétes nyilatkozatot nem tesz. A szolgáltató az öröklés tényének hitelt érdemlő bizonyítása
esetén (hagyatékátadó végzés), az örökös írásbeli kérelmére a szolgáltatást - az örökös eltérő
nyilatkozata  hiányában  -  változatlan  tartalommal,  átírási  díj  megfizetése  mellett  átírja  az
örökösre. Több örökös esetén az örökösök írásbeli megállapodása irányadó. Ha a hagyatéki
eljárás  befejezését  követő  30  napon  belül  az  előfizetői  jogviszony  folytatásáról  nem
állapodnak  meg,  az  előfizetői  jogviszony megszűnik.  A szolgáltató  az  Előfizető  haláláról
történő tudomásszerzés időpontjától, az örökös/örökösök jelentkezéséig, vagy a hagyatéki
eljárás  jogerős  befejezését  követő  30.  napig,  a  jogviszonyt  szüneteltetheti.  Az elhalálozás
tudomásulvételének  időpontjától  a  jogviszony  szüneteltetése  díjmentes.  A  szünetelés
maximális időtartama 6 hónap, ennek elteltével az előfizetői jogviszony megszűnik.
Amennyiben a túlélő házastárs,  a haszonélvezeti  jogával terhelt  lakás használója marad,  a
szolgáltató  az  özvegyi  haszonélvezeti  jog  keletkezését  öröklési  esetként  kezeli.  Ebben  az
esetben,  a lakásban maradó özvegy átírási  igényét  a  szolgáltató  az örökléstől  függetlenül,
valamennyi örökös átírási igényét megelőzően, átírási díj megfizetése mellett - az özvegy ettől
eltérő nyilatkozata hiányában - változatlan tartalommal teljesíti.

Átírás üzleti előfizető esetén
Amennyiben  az  üzleti/intézményi  előfizetőnek  átalakulása  miatt  válik  szükségessé  a
szolgáltatás átírása, előfizető az átírás díját köteles megfizetni.
Az Előfizető kérése alapján lehetőség van nem azonos kategóriába tartozó előfizetők közötti
átírásra is. Ha egyéni Előfizetőről kérik üzleti/intézményi előfizetőre a szolgáltatás átírását,
nem kell megfizetni a két előfizetői kategória közötti egyszeri (telepítési) díjkülönbözetet.
Amennyiben felszámolás alatt álló üzleti/intézményi  előfizető kéri a szolgáltatás átírását, a
felszámolási  eljárás  megkezdése  előtt  keletkezett  díjtartozást  nem  az  átírás,  hanem  a
felszámolási eljárás során érvényesíti a szolgáltató.

Áthelyezés
Az Előfizető kérheti, hogy a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét a szolgáltató
földrajzi szolgáltatási területén belül az előfizető által kért más helyen biztosítsa (áthelyezési
igény).  Az Előfizető az áthelyezési  igényét  telefonon, és a szolgáltató által  rendszeresített
megrendelőlapon nyújthatja be a szolgáltatóhoz.
A szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az előfizető kérésére
akkor,  ha  az  Előfizetőnek  a  szolgáltatóval  szemben  díjtartozása  áll  fenn.  Az  áthelyezési
kérelmet a szolgáltató nem köteles teljesíteni, ha a szolgáltatást az Előfizető szerződésszegése
miatt korlátozta mindaddig, amíg az Előfizető a korlátozás okát meg nem szüntette.
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  általános  szerződési  feltételekben
meghatározott  határidőn,  legfeljebb azonban az igény beérkezését  követő  30 napon belül,
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vagy az előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési
igény szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 3 hónapon 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
egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi
időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapot,
vagy
c) az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja.
d) elutasítja az igényt a szolgáltató akkor is, amennyiben az előfizető az áthelyezési igényét a 
szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén kívüli hozzáférési helyre kéri.

A  b)  és  a  c)  pont  esetén  az  Előfizető  választhat,  hogy  áthelyezési  igényét  továbbra  is
fenntartja-e, vagy megszüntetheti előfizetői jogviszonyát.

A szolgáltató  a  fent  meghatározott  határidő  be nem tartása  esetén  kötbért  köteles  fizetni,
amelynek mértéke a 6.3.6. pontban került szabályozásra.

Az  áthelyezési  kérelem  beadásakor  az  előfizető  köteles  megadni,  hogy  a  szolgáltatási
hozzáférési  pontot  mely  címre  kéri.  Amennyiben  az  áthelyezési  kérelem  beadásakor  az
előfizető a létesítési címet megadni nem tudja, a szolgáltató az áthelyezési igényt elutasítja.
Az  előfizetői  hozzáférési  pont  megszüntetésétől  a  szolgáltatás  igénybevételére  alkalmas
áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel,  amely időszak alatt  az előfizetőt
díjfizetési kötelezettség nem terheli.
A szolgáltató az áthelyezésért áthelyezési díjat számíthat fel, amelynek mértékét a Díjtáblázat
tartalmazza.

Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha egyidejűleg az előfizetői szerződés átírását is kérték.
Az  előfizetői  hozzáférési  pont  áthelyezése  és  átírása  kölcsönösen  kizárják  egymást.
Áthelyezés esetén, az áthelyezés miatti szüneteltetés időtartam sem számít bele a határozott
időtartamba. 

Ha  az  Előfizető  a  jogviszonyát  megszünteti,  és  ezt  követően  a  volt  előfizetőtől  újabb
igénybejelentés  érkezik,  azt  a  szolgáltató  új  igénynek  tekinti,  és  az  előfizetői  jogviszony
létrejöttére vonatkozó szabályok szerint jár el.

Csomagváltás az előfizető kérelmére

A szerződés általában a felek egyező akaratával  módosítható.  A szerződés módosítására a
szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal,  hogy a szolgáltató
-amennyiben az Előfizető módosítási kérelmét elfogadja- a kérelmet a kérelem benyújtásának
beérkezésétől  számított,  lehetőség  szerinti  5  napon  belül,  de  legfeljebb  30  napon  belül
teljesíti,  kivéve  az  áthelyezést.  A  módosított  díjfizetési  kötelezettség  kezdő  időpontja  az
Előfizető  módosításra  vonatkozó  igény  teljesítésének  időpontjával  esik  egybe.  E  pontban
foglalt rendelkezésektől a szolgáltató és az Előfizető egyező akarata esetén el lehet térni.

Előfizető, amennyiben a szolgáltatást nem díjcsomaghoz kötött kedvezménnyel veszi igénybe,
jogosult díjcsomag módosítására, abban az esetben, ha az új választott díjcsomagot szolgáltató
az adott hozzáférési ponton biztosítani tudja.

Előfizető a díjcsomag módosítást személyesen az ügyfélszolgálati irodában teheti meg.
Az új választott díjcsomag a tárgyhót követő hónap 1. napján lép életbe.
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12.3 A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei

Szolgáltató rendes felmondása 

Az előfizetői szerződés szolgáltató általi rendes felmondásának felmondási ideje nem lehet
kevesebb,  mint  60  nap.  A  szolgáltató  a  felmondást  minden  esetben  indokolni  köteles.  A
felmondás  indoka  lehet  különösen,  de  nem  kizárólagosan,  ha  az  Előfizető  az  előfizetői
szolgáltatást  a  jogkövetkezményekre  történő  figyelmeztető  értesítését  követően  is  a
szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt továbbra
is  a  hálózati  szerződésekről  szóló  kormányrendelet  szerinti  hálózati  szolgáltatás  céljára
használja. A szerződés a felmondási idő leteltével megszűnik. 
A szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását 
a) írásban, tértivevényes levélben, 
b)  amennyiben  az  előfizetői  szerződésben  az  előfizető  hozzájárult,  olyan  elektronikus
dokumentumban  vagy  elektronikus  levélben  köteles  megküldeni,  amelynek  kézbesítése
hitelesen igazolható, 
c)  ha  az  előfizetőt  a  felmondásról  azért  nem  tudja  a  b)  pontban  meghatározott  módon
értesíteni,  mert  a  szolgáltatás  sajátosságai következtében a  szolgáltató nem rendelkezik  az
előfizető  e  módon  történő  értesítéséhez  szükséges  adatokkal,  ez  esetben  a  szolgáltató  az
előfizetőt  a  szerződés  felmondásáról  az  általános  szerződési  feltételek 9.2.3.  pontjában
meghatározott egyéb módon is értesítheti. 

Kézbesítettnek  kell  tekinteni  a  tértivevénnyel  megküldött  felmondást  akkor  is,  ha  az  a
kézbesítést követően nem kereste, ismeretlen, vagy elköltözött, vagy az átvételt megtagadta
jelzéssel érkezik vissza. A további értesítésekre vonatkozó kézbesítési vélelmet az  általános
szerződési feltételek 9.2.3. pontja szabályozza. 

A szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell 
- a felmondás indokát, 
- a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és 
- ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, és az előfizető a felmondási idő alatt a
szerződésszegést megszünteti, az előfizető tájékoztatását arról, hogy az előfizetői szerződés
nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. 

Az előfizetői  szerződés felmondása nem mentesíti  az Előfizetőt a szolgáltató szerződésből
eredő követeléseinek megtérítése alól. 

Szolgáltató rendkívüli felmondása 
Az előfizetői szerződés 15 napra történő felmondásának esetei 
A szolgáltató az előfizetői  szerződés megszegése esetén az előfizetői  szerződést 15 napos
határidővel mondhatja fel, ha 
a)  az  Előfizető  akadályozza  vagy  veszélyezteti  a  szolgáltató  hálózatának  rendeltetésszerű
működését,  és  az  előfizető  ezt  a  szerződésszegést  a  jogkövetkezményekre  figyelmeztető
értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg. 
Ilyen  esetnek  minősül  különösen  a  szolgáltató  hálózatának  rendeltetésszerű  működését
veszélyeztető  cselekmény,  ha  az  előfizető  a  szolgáltatáshoz  használt  eszközöket  a
szerződésben  foglaltaktól  eltérően  üzemelteti,  átalakítja,  megrongálja,  vagy  az  előfizetői
hozzáférési ponthoz megfelelőség tanúsítvánnyal nem rendelkező végberendezést vagy nem
megfelelő  interfésszel  rendelkező  végberendezést  csatlakoztat,  vagy  ha  az  előfizető  a
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket nem az előfizetői szerződésben rögzített
vételi helyen, illetve hozzáférési-ponton működteti. 
A szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését veszélyeztető cselekmények különösen:
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a.1.)  Az  Előfizető  az  előfizetői  hozzáférési  ponthoz  megfelelőség-tanúsítvánnyal  nem
rendelkező  végberendezést  vagy  nem  megfelelő  interfésszel  rendelkező  végberendezést
csatlakoztatott. 
a.2.) Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen
levélnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek: 
- kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaz és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy
ezen e-maileket megkapják 
-  Olyan  tömegesen  küldött,  nagy  mennyiségű  e-mail,  amelyeknek  tartalma  egymással
nagymértékben  azonos  és  a  címzettek  nem  kérték  kifejezetten,  hogy  ezen  e-maileket
megkapják. 
- Az olyan e-maileket, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a „címzettek‖ listában
(To, Cc, Bcc) 
A szolgáltató  az ilyen  kéretlen  kereskedelmi  vagy kéretlen  tömeges  e-mailek  illetve  nagy
mennyiségű  levelek  átvételét,  illetve  továbbítását  a  hálózatának és  rendszereinek védelme
érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja. 
a.3.)  Az Előfizető  a  számára  nyújtott  szolgáltatást  felhasználva  olyan  elektronikus  levelet
küld, amely: 
- feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik. 
- vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz 
- amely csatolt  állományként  olyan végrehajtódó állományt  tartalmaz, amely a címzett(ek)
vagy a szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett
jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet. 
- amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a
félrevezető,  trágár,  szexuális,  erőszakos  tartalmú,  a  törvényellenes  cselekedetre  felbujtó,
illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail. 
a.4.)  Az Előfizető  a  számára nyújtott  szolgáltatást  felhasználva jogosulatlan adatszerzésre,
adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve
hajt végre, különösen: 
-  az  internethasználók  személyi  számítógépén  vagy  szerverén  tárolt,  illetve  internetezés
közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli
megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, 
-  az  internethasználók  személyi  számítógépén  vagy  szerverén  tárolt  adatok,  állományok
engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet, 
-  az  internethasználók  személyi  számítógépére  vagy  szerverére  olyan  adatok,  állományok
engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az előfizetőt kompromittálhatja, illetve
a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja, 
-  mások  tulajdonát  képező  számítógépek  és  azok  erőforrásainak  engedély  nélküli
felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati  átjárók és egyéb
kapcsolt hardvereszközök). 
a.5.) Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva szolgáltató szerverén olyan
adatokat, információkat tárol vagy továbbít, amely: 
- jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért 
- a társadalmi értékekre és az emberi  méltóságra nézve sértő.  Ilyen például  a félrevezető,
trágár,  szexuális,  erőszakos tartalmú,  a törvényellenes  cselekedetre  felbujtó,  illetve vallási,
politikai ellentétet szító tartalom, 
- az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek, 
- az Előfizető által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek
áráról bárkit félrevezethetnek. 
Abban az esetben, ha a szolgáltató eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg,
amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki, vagy
jelentős mértékben sérti a szolgáltató üzleti érdekeit, a szolgáltató fenntartja magának a jogot,
hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére. 
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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  egyetemes  szolgáltatást  igénybe  vevő  Előfizető  az  előfizetői  szolgáltatást  a
jogkövetkezményekre  figyelmeztető  értesítését  követően  is  harmadik  személy  részére
továbbértékesíti, 

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

e)  amennyiben a  rendelkezésre álló  adatok,  információk alapján valószínűsíthető,  hogy az
Előfizető  a  szerződés  megkötése  vagy  szolgáltatás  igénybevétele  céljából  a  szolgáltatót
lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette, a
szolgáltató  jogosult  az  előfizetői  szerződést  legalább  15  napos  felmondási  idővel
megszüntetni, amelynek tartamára jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. 

Az előfizetői szerződés 30 napra történő felmondása 
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 sem egyenlítette ki. 
Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg
az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában
vagy  tízezer  forintnál  magasabb  havi  előfizetési  díj  esetén  a  tízezer  forintot,  vagy ha  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. 
Amennyiben  az  Előfizető  a  díjtartozását  a  felmondási  időszak alatt  rendezi,  a  szolgáltató
felmondásával a szerződés nem szűnik meg.

Az  Előfizető  köteles  a  szolgáltató  költségét,  amely  a  díjfizetési  kötelezettségnek  az
elmulasztása  miatt,  a  fizetési  felszólítás  kiküldésével  kapcsolatban merül  fel,  a tartozással
egyidejűleg megtéríteni. A díj mértékét a Díjtáblázat tartalmazza. 
A szolgáltató a figyelmeztető értesítés kiküldését követő 30. naptól jogosult  a szolgáltatás
korlátozására. 
A szolgáltató jogosult  a szerződés felmondása helyett  biztosítékot  kérni vagy 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. 
Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a
szerződésszegést  megszünteti,  az  előfizetői  szerződés  nem  szűnik  meg  a  szolgáltató
felmondásával. Erről a szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni. 

Vagyoni biztosíték 
A szolgáltató jogosult a szolgáltatás felmondása helyett megfelelő vagyoni biztosítékot kérni,
amelyből közvetlenül kielégítheti díjigényét az előfizető díjtartozása esetén. Díjtartozás esetén
a vagyoni biztosíték összegét a kiegyenlítetlen tartozás összege, az igénybe vett szolgáltatás
típusa, a szolgáltató által biztosított eszközök értéke, az előfizetői jogviszony tartama alatt az
előfizető  által  tanúsított  díjfizetési  hajlandóság,  és  az  eset  összes  körülményei  alapján  a
szolgáltató egyedileg állapítja meg. 
Amennyiben az Előfizető a biztosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a szolgáltató a
biztosíték felhasználásáig a Szerződést nem mondja fel, azt követően a díjtartozás esetére a
fent leírt rendelkezések az irányadók. 
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12.4 Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei

Előfizető rendes felmondása 

Az  Előfizető  a  határozatlan  idejű  előfizetői  szerződést  legfeljebb  8  napos  felmondási
határidővel  bármikor  jogosult  további  jogkövetkezmények  nélkül  felmondani.  Határozott
időtartamú szerződés esetén az előfizető, a határozott időtartam alatt rendes felmondással, az
igénybe vett kedvezményeknek a szolgáltató részére, kötbérként történő visszafizetése mellett
szüntetheti  meg  az  előfizetői  jogviszonyt  az  általános  szerződési  feltételek 7.  pontjának
megfelelően. 
A felmondást  a szolgáltató formanyomtatványán,  vagy legalább az alábbi  adattartalommal
kell  benyújtani  az  ügyfélszolgálat  részére.  Felmondás  tartalmi  elemei  írásbeli  felmondás
esetén: 
- 2.1. pont szerinti személyes adatok 
- megszüntetni kívánt szolgáltatás (ok) megnevezése 
- szolgáltatás leszerelésének megrendelt időpontja, amennyiben meghatározott időpontra kéri
a megszüntetést 
- az előfizetői szerződés megszüntetésére vonatkozó szándék egyértelmű jelzése 
- az előfizető aláírása 

Felmondás tartalmi elemei telefonon történő felmondás esetén: 
- Az Előfizető ügyfélszintű jelszóval történő beazonosítása; 
- megszüntetni kívánt szolgáltatás (ok) megnevezése; 
- szolgáltatás leszerelésének megrendelt időpontja, amennyiben meghatározott időpontra kéri
a megszüntetést; 
- az előfizetői szerződés megszüntetésére vonatkozó szándék egyértelmű jelzése. 

A szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy a felmondó nyilatkozatot az arra jogosult tette-e.
Ha  a  felmondást  követően  az  Előfizető  lakcíme/értesítési  címe  megváltozik,  új  értesítési
címéről a szolgáltatót tájékoztatnia kell. 
Az előfizetői szerződés megszűnésének napja, a felmondó nyilatkozat szolgáltatóhoz történő
megérkezését követő 8. nap. 
Az Előfizető és a szolgáltató megállapodhatnak abban, hogy az Előfizető egy általa megjelölt
határnapra mondja fel az előfizetői szerződést. 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 megküldésétől  számított
nyolcadik és harmincadik nap között lehet. A szolgáltató e határnapon köteles a szolgáltatást
megszüntetni. E rendelkezés alkalmazása üzleti előfizető esetében nem kötelező 
A  szerződés  megszűnése  nem  mentesíti  az  Előfizetőt  a  jogviszonyból  eredő  tartozásai
kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A 100 Ft-nál kisebb tartozást az Előfizetőnek nem kell
megfizetnie. 
A  határozatlan  idejű  szerződés  megszűnése  az  Előfizetőt  nem  mentesíti  az  előfizetői
szerződés  hatálya  alatt  felmerült  díjfizetési  kötelezettségeinek  teljesítése  alól,  amelynek
esedékessége a felmondás időpontja. 
Az  Előfizető  köteles  a  felmondás  időpontjában  fennálló,  valamennyi  tartozását  azonnal
kiegyenlíteni és a szolgáltatóval együttműködni. 
Ha  az  előfizetői  jogviszony  megszűnését  követően  az  Előfizető  a  szolgáltatást
továbbhasználja, nem mentesül a tényleges használat díjának megfizetése alól. 
Az  Előfizető  a  szerződés  felmondása  esetén  jelen  általános  szerződési  feltételek  szerint
köteles együttműködni a szolgáltatóval. 
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Előfizető rendkívüli felmondása 

(3) A szolgáltató az Eht.  134. § (15) bekezdésében meghatározott  jogkövetkezményt  nem
alkalmazhatja, ha az alábbiak miatt mondja fel az előfizető az előfizetői szerződést:
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) -
e) 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.
(4)  A  határozott  idejű  előfizetői  szerződés  a  (3)  bekezdésben  foglaltak  alapján  történő
előfizetői  felmondása esetén az előfizetői  szerződés a felmondó nyilatkozat  szolgáltatóhoz
történő megérkezését követő napon szűnik meg.

Előfizető elállása 

Az elállás a szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbontja. 
Az Előfizető az alábbi esetekben jogosult a szerződéstől elállni: 

a)  Ha  a  szolgáltató  az  előfizetői  szerződésben  a  szolgáltatás  nyújtásának  megkezdésére
meghatározott határidőt túllépi, akkor az előfizetői hozzáférési pont létesítését megelőzően az
Előfizető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni.  Az Előfizető
elállása  esetén  a  felek  kötelesek  egymással  elszámolni,  a  szolgáltató  köteles  az  adott
szerződés alapján befizetett díjakat 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. 

b)  A  távollévők  között  szóban  megkötött  szerződés  esetén  az  Előfizető  a  szerződés
megkötésétől számított 8 munkanapon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat a
szerződéstől.  Az  előfizető  elállási  jogát  nem  gyakorolhatja,  amennyiben  a  szolgáltató  az
előfizetői szerződésnek megfelelően a szolgáltatás nyújtását megkezdte. 

c)  amennyiben  a  szerződéskötésre  üzleten  kívül,  a  szolgáltató  helyszíni  képviselője  útján
kerül  sor,  az  előfizető  az  elállás  jogát  a  szerződéskötés  napjától  számított  8  munkanap
elteltéig gyakorolhatja 

Előfizetői szerződés megszűnése felek halála, jogutód nélküli megszűnése esetén 
Megszűnik az előfizetői szerződés bármelyik fél halálával, jogutód nélküli megszűnésével, a
halál,  illetve  a  megszűnés  tényének  tudomásul  vételével,  kivéve,  ha  a  9.3.1.1.  pontban
foglaltak szerinti átírásra kerül sor. 
A szolgáltató a természetes személy Előfizető haláláról a halotti  anyakönyvi  kivonat hitelt
érdemlő másolatának kézhezvételekor értesül, míg a nem természetes személy üzleti előfizető
esetében – amennyiben az üzleti Előfizető az Eht. 127. § (3) alapján az előfizetői szerződés
megkötésekor írásbeli nyilatkozattal az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását
kérte a szolgáltatótól - a vonatkozó hiteles cégbírósági végzés vagy az ezt tanúsító hiteles
cégkivonat  bemutatása,  megküldése  esetén.  Az  Eht.  134.  §  (15)  bekezdése  szerinti
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jogkövetkezményt a szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől a felmondási idő lejártáig
jogosult felszámítani.

12.5 Egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik

Az előfizetői szerződés megszűnik:

a)  a  határozott  idejű  Szerződés  esetén  a  határozott  idő  elteltével,  ha  nem  kerül
meghosszabbításra a szerződés időtartama (Eht. 134. § (14)); 
b) a határozott idő letelte előtt új határozott idejű Szerződés megkötésével (Eht. 134. § (14)); 
c) a Felek közös megegyezésével Eht. 134. § (10a) d)); 
d) az Előfizető rendes vagy rendkívüli felmondásával (Eht. 134. § (1) illetve új Eszr. 28.§
(3)); 
e) a szolgáltató rendes vagy rendkívüli felmondásával (Eht. 134. § (2) illetve Eht. 134. § (6)-
(7), (13); 
f) Előfizető elállása esetén (új Eszr.7. § (6), illetve 8. §. (2)); 
g) az Előfizető halálával, jogutód nélküli megszűnésével (Eht. 134. § (10a) a)); 
h) a szolgáltató jogutóddal vagy jogutód nélküli megszűnésével (Eht. 134. § (10a) b)); 
i)  az  átadó  szolgáltatóval  fennálló  Előfizetői  szerződés  a  számhordozásra  vonatkozó
szabályok szerint a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul (Eht. 134.
§ (10a) c)); 
j) azon szolgáltatóval, amely szolgáltató az Eht. 133.§-ában foglalt módon átalakul, vagy a
szolgáltatás nyújtásának adott területen történő megszüntetése vagy Szerződés következtében
más szolgáltató lép (Eht. 133. §); 
k) ha a Szolgáltatás nyújtásának megkezdése 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 (új Eszr. 17. § (5)).

Szerződésmódosítás közös megegyezéssel

A szerződés a felek egyező akaratával  bármikor módosítható.  A szerződés módosítására a
szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató -
amennyiben  az  Előfizető  módosítási  kérelmét  elfogadja  -  a  kérelmet  annak  az  ügyfél-
azonosítással  kapcsolatban  (beleértve  az  előírt  dokumentumok  ellenőrzését  is)  előírt
kötelezettségeket  kielégítő  formában  történő  beérkezésétől  számított,  legfeljebb  15  napon
belül teljesíti, kivéve az áthelyezést. Ettől a szolgáltató és az Előfizető egyező akarata esetén
el lehet térni.

Az  előfizetői  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  módosításának  minősül  az  is,  ha  a
szolgáltató az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó jogszabályokban az előfizetői
szerződés  módosítására  irányadó  rendelkezéseknek  megfelelően  az  Előfizetőt  az  általa
megadott  adatok  alapján  nyilvántartott  címen,  vagy  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint  az
Előfizető elérhetőségén közös megegyezéses ajánlattal megkeresi,  és az Előfizető az abban
megjelölt határidőn belül annak elfogadásáról megfelelően nyilatkozik.
A  nyilatkozattétel  elmulasztása  nem  minősülhet  az  előfizető,  illetve  igénylő  számára
többletterhet  jelentő,  az  adott  (előfizető  által  igénybe  vett)  szolgáltatáshoz  kapcsolódó új,
illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra
vonatkozó ajánlat elfogadásának.
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A régi szolgáltató Eht. 133.§-ában foglaltak szerinti változása 
Amennyiben a szolgáltató helyébe (a továbbiakban: régi szolgáltató) - a szolgáltató gazdasági
társaságokról  szóló  törvény  szerinti  átalakulása,  vagy  a  szolgáltatás  nyújtásának  adott
területen  történő  megszüntetése  vagy  szerződés  következtében  -  más  szolgáltató  (a
továbbiakban: új szolgáltató) lép, a régi szolgáltató vonatkozásában megszűnik az előfizetői
szerződés. 

Eljárás a szerződés megszűnése esetén 
A szerződés  megszűnése  az  Előfizetőt  nem mentesíti  az  előfizetői  szerződés  hatálya  alatt
felmerült  díjfizetési  kötelezettségeinek  teljesítése  alól.  Az  Előfizető  túlfizetése  esetén  a
szolgáltató a túlfizetés mértékéig teljesíti a visszatérítést. Ha a túlfizetés összege eléri, vagy
meghaladja  az  50.000  Ft-ot,  abban  az  esetben  a  szolgáltató  kérheti  a  bankszámlaszám,
illetőleg a postai cím írásbeli megerősítését az Előfizetőtől. 
A szerződés megszűnésekor a szolgáltató a 100 Ft-nál kisebb összeget nem téríti vissza, és
nem érvényesíti az Előfizetővel szemben. 
Amennyiben  az  Előfizetőn  kívülálló  okból  a  rendszerre  csatlakozás  nem  lehetséges,  a
szolgáltató az előfizető által megfizetett telepítési díjat, az előfizető részére kamataival együtt
visszafizeti. 
Amennyiben az előfizetői szerződés a bekapcsolást követően nem a szolgáltatónak felróható
okból szűnik meg, az Előfizető a telepítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

Az előfizetői hozzáférési pont megszüntetése 
Az előfizetői  szerződés megszűnése esetén az előfizető  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a
szolgáltatás  hozzáférési  pont  leszerelése  céljából  teljes  körűen  együttműködik  a
szolgáltatóval, az átadott, szolgáltató tulajdonában álló technikai eszközöket  rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban térítésmentesen visszaadja szolgáltatónak.
Amennyiben  Előfizető  a  fenti  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  az  ezzel  kapcsolatos
mindennemű  kárveszély  áthárul  az  előfizetőre,  valamint  szolgáltató  jogosult  az  előfizető
részére  átadott,  a  szolgáltató  tulajdonában  álló  technikai  eszközök  értékét  kártérítésként
felszámítani.
Az  előfizetői  szerződés  megszűnése  esetén  –  az  Eht.  134.  §  (6)-(7)  bekezdésében
meghatározott esetek kivételével - sem kiszállási díj, sem bármilyen egyéb költség (különösen
a  szolgáltató  tulajdonát  képező eszköz amortizációs  értékcsökkenése)  nem hárítható  át  az
Előfizetőre. 

13. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei

13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

Az Előfizető a szerződés megkötésénél, és a szerződés tartama alatt is köteles együttműködni
a  szolgáltatóval,  tájékoztatnia  kell  a  szolgáltatót  a  szerződést  érintő  minden  lényeges
körülményről.
A kármegelőzési  és  kárenyhítési  kötelezettség  teljesítéseként  az Előfizető  vállalja,  hogy a
szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a szolgáltató Szolgáltatása nem vagy nem
kielégítően működik, továbbá ha a szolgáltató számlázása eltér a szerződésben foglaltaktól. A
szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, amelyek azzal összefüggésben
merülnek fel, hogy az Előfizető a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti.
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13.2. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata

Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, s a használatára bocsátott technikai
eszközök szolgáltató általi felszerelésében köteles együttműködni és a szerződés hatálya alatt
felelősséget vállalni a hivatkozott eszközök rendeltetésszerű használatáért és épségben való
megőrzéséért.  Az  Előfizető  a  szerződés  hatálya  alatt  a  szolgáltatás  igénybevételéhez
szükséges,  a szolgáltató által  felszerelt  végberendezések és technikai  eszközök teljes vagy
részleges  meghibásodásáért,  megrongálódásáért,  rendeltetésszerű  használatra  alkalmatlanná
válásáért,  elvesztéséért,  megsemmisüléséért  –  a  felróhatóságtól  függetlenül  – felelősséggel
tartozik.

13.3.  A  végberendezéssel,  vagy  az  Előfizetőnek  átadott,  de  a  szolgáltató  tulajdonát
képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek

Az Előfizető köteles a szolgáltató részére biztosítani az internet hálózat vételhez szükséges
kültéri,  beltéri  egységekhez,  valamint  a  kábelekhez  a  hibaelhárítás  céljából  a  hálózathoz
történő hozzáférést.
Az Előfizető köteles a szolgáltató részére lehetővé tenni, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges  műszaki  berendezések  elhelyezését  és  üzembe  állítását  a  felek  által  előzetesen
egyeztetett időpontban véghez tudja vinni.
Az előfizető  köteles  a  szolgáltató  által  felszerelt,  használatba  adott  műszaki  berendezések
üzemeltetési  feltételeit  a  szerződés  időtartama  alatt  biztosítani,  valamint  a  hibaelhárítás
érdekében  a  szolgáltatóval  együttműködni.  Ha  a  szolgáltató  az  Előfizető  által  igényelt
hibaelhárítás során megállapítja, hogy a hibát nem a szolgáltató tulajdonát képező
hálózat  vagy  végberendezés  okozta,  felhívja  az  Előfizetőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére. Amennyiben a hibabejelentést követő vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem
a szolgáltató által használatba adott műszaki berendezésből adódott, úgy az átvizsgálással és a
kiszállással kapcsolatos költségeket a szolgáltató kiszámlázhatja az Előfizető részére.
Az Előfizető köteles a szerződés hatálya alatt  a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a
szolgáltató  által  felszerelt  technikai  eszközök  és  berendezések  teljes  vagy  részleges
meghibásodásáért,  megrongálódásáért,  rendeltetésszerű használatra  alkalmatlanná válásáért,
elvesztéséért,  megsemmisüléséért  helyt  állni.  Amennyiben  a  szolgáltató  hibabehatároló
vizsgálata  során  megállapítja,  hogy  az  Előfizetőnek  az  általános  szerződési  feltételek
vonatkozó  részeiben  meghatározott  valamely  magatartása  a  szerződés  szolgáltató  általi
felmondására adhat okot, szolgáltató felhívja az előfizető figyelmét a szerződésszegésnek 15
napon belüli  megszüntetésére,  mely  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén  a  szerződést  az
általános szerződési feltételekben részletezett szabályok mellett felmondja. Ha a szolgáltató
tudomására jut, hogy az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakozó berendezés az életre, testi
épségre,  az  egészségre  veszélyes,  az  előfizető  berendezése  a  szolgáltatásból  azonnal
kizárható.

13.4. Az adatváltozás bejelentése

Az  Előfizető  köteles  az  adataiban,  valamint  képviselőjének  személyében,  továbbá
jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót haladéktalanul, de
legkésőbb  a  változás  bekövetkeztétől  számított  8  napon  belül  írásban  tájékoztatni.  Az
Előfizető köteles az ellene megindult  felszámolási,  végelszámolási,  illetve csődeljárásról a
szolgáltatót  az  eljárás  megindítását  követően  haladéktalanul  írásban  tájékoztatni.  A
szolgáltató az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő
károkért  nem  vállal  felelősséget,  azonban  az  ezzel  kapcsolatosan  felmerülő  kárának
megtérítését követelheti az előfizetőtől.
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14. A kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és
azokkal  egyező  célra  szolgálóm  más  szolgáltatások  elérhetőségére  és  használatára
vonatkozó tájékoztatás

Szolgáltató a kiskorúak védelmét lehetővé tevő könnyen telepíthető és használható szoftvert
biztosít Előfizetők részére. A szoftver és a használatára vonatkozó tájékoztatás díjmentesen
letölthető a szolgáltató weboldaláról.

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

A szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető.
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1. sz. melléklet

Internet szolgáltatás díjtáblázat
Érvényes 2018. január 01. napjától

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

1. Havi díjak
Előfizetési díjak Egyéni (lakossági) és Nem egyéni (vállalkozó, vállalati, 
közszféra) előfizetők részére

Lezárt, már nem választható Díjcsomag azon ügyfeleinknek, akik még ezt 
használják.
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Díjcsomag -1

korlátlan

1Mbit/s

Havi
előfizetési díj

2 310 Ft

Felhasználható 
forgalom

Maximális 
sávszélesség

letöltés
Maximális 

sávszélesség
feltöltés

192 kbit/s

Garantált 
sávszélesség

letöltés
256 kbit/s

Garantált 
sávszélesség

feltöltés
128 kbit/s

Díjcsomag -0,5 0 1 2 3

korlátlan

2 Mbit 4 Mbit 6 Mbit/s 8 Mbit/s 10 Mbit/s

256 kbit/s 448 kbit/s 512 kbit/s 768 kbit/s 1 Mbit/s

512 kbit/s 1Mbit/s 1,5 Mbit/s 2 Mbit/s 2,5 Mbit/s

128 kbit/s 224 kbit/s 256 kbit/s 384 kbit/s 512 kbit/s

Havi
előfizetési díj

2 640 Ft 3 140 Ft 3 970 Ft 4 780 Ft 5 600 Ft

Felhasználható 
forgalom

Maximális 
sávszélesség

letöltés

Maximális 
sávszélesség

feltöltés
Garantált 

sávszélesség
letöltés

Garantált 
sávszélesség

feltöltés
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2. Egyszeri díjak

2.1 Belépési díj

Belépési díj hűségnyilatkozat nélkül: 39900 Ft

Belépési díj 1 éves hűségnyilatkozattal
(30000 Ft belépési díj kedvezménnyel):  9900 Ft

2.2 Átírási díj

Átírási díj  2400 Ft

3. Egyéb díjak

Díjcsomag módosítás díjmentes
Díjcsomag módosítás esetén az új díjcsomag a
következő hónap 1. napjától érvényes.

Kiszállási díj 15 perc benne foglalt munkadíjjal 4000 Ft
amennyiben a hiba az  Ügyfél érdekkörébe tartozó
okból merült fel

A 15 percen túli hibaelhárítás/hibabehatárolás munkadíja 3500 Ft/megkezdett óra/fő
amennyiben a hiba az Ügyfél érdekkörébe tartozó
okból merült fel

Szolgáltatás szüneteltetése 1000 Ft / hónap
A szolgáltatás szüneteltetése csak teljes hónapra
vehető igénybe (hónap első napjától, hónap utolsó napjáig).
A szüneteltetés maximális időtartama évente 3 hónap.

Visszakapcsolási díj 2000 Ft
Áthelyezési díj 2500 Ft / megkezdett óra
Díjtartozás miatti korlátozás alatt fizetendő díj 2000 Ft / hónap
Felszólítási díj (postai úton küldött) 800 Ft
ÁSZF nyomtatási díja 1200 Ft
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2. sz. melléklet
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat

1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre 
1.1. Jogszabály alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők:
1.1.1. A Szolgáltató által az Eht. 129.§ (5) bekezdése alapján az Eszr. 11.§ (1) bekezdés és az
Eht. 154. § (1) bekezdése alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződés
létrehozatala,  tartalmának  meghatározása,  módosítása,  teljesítésének  figyelemmel  kísérése
céljából  kezelt,  a  felhasználó,  illetve  előfizető  azonosításához  szükséges  és  elégséges
személyes adatok:
a) személyes adatok, amennyiben értelmezhető:
aa) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,
ab) az Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
ac) az egyéni 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) a nem egyéni Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén
pénzforgalmi számlaszáma,
af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (különösen: elektronikus levelezési cím, postai
levelezési cím, telefonszám/-ok),
b) az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás:
ba)  a  szolgáltatás,  a  díjcsomag  megnevezése,  az  Előfizető  által  kért  szolgáltatások,  az
előfizetői hozzáférési pont helye,
bb) a szolgáltatás megkezdésének határideje,
bc) alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), 
bd) a díjfizetés módja,
be) telefonszolgáltatás esetén az Előfizető hívószáma, 
bf) a nyújtott kedvezmények meghatározása és mértéke,
c) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, jelenlévők között kötött határozott idejű
előfizetői szerződés esetén a határozott időtartam lejáratának napja;

1.1.2. Az Eht. 154.§ (2) bek. alapján a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges,
továbbá az Eht. 157.§ (2) bekezdése szerint a Szolgáltató az Előfizetők és a Felhasználók
részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések
figyelemmel kísérése céljából kezelt adatok:
a) személyes adatok, amennyiben értelmezhető:
aa) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,
ab) az Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
ac) az egyéni 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) a nem egyéni Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén
pénzforgalmi számlaszáma,
af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (különösen: elektronikus levelezési cím, postai
levelezési cím, telefonszám/-ok),
b) az előfizetői hozzáférési pont egyéb azonosítója,
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c) az előfizető címe és az előfizetői hozzáférési pont típusa,
d) a szolgáltatás típusa, kezdő időpontja, dátuma,
e) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok,
f) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei,
g)  az  előfizetői  szolgáltatás  igénybevételéhez  jogellenesen  alkalmazott  -  így  különösen  a
tulajdonosa által letiltott - előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére
vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok.

1.1.3. Az Eht 154.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató általi szolgáltatás nyújtása érdekében
a Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges kezelt
adatok:
a)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás,  internet  hozzáférési  szolgáltatás,  internetes  telefon -,
internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói
végberendezés  vagy  előfizetői  hozzáférési  pont  hívószáma  vagy  egyéb,  az  Előfizető,
felhasználó egyedi azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az
elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az Előfizetőhöz, Felhasználóhoz rendelt
- állandó műszaki-technikai azonosítók,
b) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve
ezek  kombinációja  esetén  az  előfizetői,  felhasználói  végberendezés  vagy  előfizetői
hozzáférési pont létesítési címe és típusa,
c)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás,  internet  hozzáférési  szolgáltatás,  internetes  telefon-,
internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt
vevő Előfizetők, Felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói
azonosítói,  az  igénybe  vett  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa,  a  kommunikáció
dátuma, kezdő és záró időpontja,
d)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás  igénybevételénél  alkalmazott  hívásátirányítás  és
hívástovábbítás  esetén  a  hívásfelépítésben  részt  vevő  köztes  előfizetői  vagy  felhasználói
hívószámok,
e) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja
esetén a szándékolt  címzett  irányában megkezdett  kommunikációra vonatkozóan a c) pont
szerinti adatok,
f) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve
ezek  kombinációja  esetén  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa  és  a  szolgáltatás
Előfizető  vagy  Felhasználó  általi  igénybevételének  dátuma,  kezdő  és  záró  időpontja,  az
igénybevételnél  használt
IP cím, felhasználói azonosító, hívószám,
g) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve
ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak
az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  általi  bármely  átalakításának  követéséhez  szükséges
adatok
(IP cím, portszám).

1.1.4.  Az  Eht.  141.  §  alapján  a  Szolgáltató  a  hibabejelentések,  a  hibabehatároló  eljárás
eredményének és a hibaelhárítás alapján tett intézkedések visszakövethetősége érdekében a
következő adatokat kezelheti:
a) az előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját,
b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót,
c) a hibajelenség leírását,
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),
e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét,
f) a hiba okát,
g)  a  hiba  elhárításának  módját  és  időpontját  (év,  hónap,  nap,  óra),  eredményét
(eredménytelenségét és annak okát),
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h)  az  előfizető  értesítésének  módját  és  időpontját,  ezen  belül  is  különösen  az  előfizető
bejelentésének  visszaigazolásáról,  valamint  a  g)  pontban  foglaltakról  történő  értesítések
módját és időpontját,
i) a hibabejelentésről készült hangfelvételt.

1.1.5. Az Fgytv. 17/A. § alapján a Szolgáltató által a panaszbejelentések kivizsgálása céljából
kezelt személyes adatok:
a)  a  panasz  bejelentőjének  neve,  lakcíme,  továbbá  a  panasz  bejelentésekor  a  panasz
bejelentője által megadott további adatok (különösen: értesítési cím , telefonszám vagy más
elérhetőség),
b) ha szükséges, az előfizetői szolgáltatás megnevezése, a hozzáférési pont címe, Előfizető
azonosító száma,
c) a bejelentés, panasz részletes leírása, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és
egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a panasz előterjesztésének helye, módja, időpontja,
e) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményét tartalmazó dokumentum másolata.
Szóban bejelentett panasz esetén – amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges
– az a)-d) pontok szerinti adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

1.1.6. Az Eht. 138. § (10) bekezdése és az Eszr. 25. § (1) bekezdése alapján a Szolgáltató a
telefonos ügyfélszolgálatára érkező előfizetői jogviszonyt érintő megkereséseket, panaszokat,
valamint a Szolgáltató és az Előfizető közötti telefonos kommunikációt rögzíti és az Előfizető
azonosításához és a kommunikáció során elhangzottak  kivizsgálásához szükséges adatokat
kezeli.

1.1.7. A Szolgáltató az Eht. 159/A. § alapján 
-  az  adatkérésre  külön  törvény  szerint  jogosult  nyomozó  hatóság,  ügyészség,  bíróság,
valamint  nemzetbiztonsági  szolgálat  törvényben  meghatározott  feladatai  ellátásának
biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében 
-  megőrzi  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  Előfizető,  illetve  Felhasználó  általi
igénybevételével  kapcsolatos,  az  érintett  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  nyújtásával
összefüggésben a szolgáltató által előállított vagy kezelt alábbi adatokat:
a)  helyhez  kötött  telefon szolgáltatás,  internet  hozzáférési  szolgáltatás,  internetes  telefon-,
internetes  levelezési  szolgáltatás,  illetve  ezek  kombinációja  esetén  az  Előfizető  egyedi
előfizetői szerződésben rögzített személyes adatai,
b)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás,  internet  hozzáférési  szolgáltatás,  internetes  telefon-,
internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói
végberendezés  vagy  előfizetői  hozzáférési  pont  hívószáma  vagy  egyéb,  az  Előfizető,
felhasználó egyedi  azonosításához szükséges,  az előfizetői  szerződésben rögzített,  vagy az
elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az Előfizetőhöz, Felhasználóhoz rendelt
állandó műszaki-technikai azonosítók,
c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve
ezek  kombinációja  esetén  az  előfizetői,  felhasználói  végberendezés  vagy  előfizetői
hozzáférési pont létesítési címe és típusa, 
d)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás,  internet  hozzáférési  szolgáltatás,  internetes  telefon-,
internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt
vevő Előfizetők, Felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói
azonosítói,  az  igénybe  vett  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa,  a  kommunikáció
dátuma, kezdő és záró időpontja,
e)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás  igénybevételénél  alkalmazott  hívásátirányítás  és
hívástovábbítás  esetén  a  hívásfelépítésben  részt  vevő  köztes  előfizetői  vagy  felhasználói
hívószámok,
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f) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja
esetén a szándékolt címzett  irányában megkezdett  kommunikációra vonatkozóan a d) pont
szerinti adatok,
g) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve
ezek  kombinációja  esetén  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa  és  a  szolgáltatás
Előfizető  vagy  Felhasználó  általi  igénybevételének  dátuma,  kezdő  és  záró  időpontja,  az
igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám,
h) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve
ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak
az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  általi  bármely  átalakításának  követéséhez  szükséges
adatok (IP cím, portszám).

1.2.  A  Szolgáltató  általi  szolgáltatás  nyújtása  és  az  előfizetői  szerződés  teljesítése
érdekében a Szolgáltató által kezelt adatok:

1.2.1. Az Előfizető azonosításához szükséges adatok:
a) az egyéni Előfizető által bemutatott azonosító okmány típusa és száma,
b) a nem egyéni Előfizető képviselője által az Előfizetőre vonatkozóan bemutatott azonosító
okmány típusa és száma,
c) a nem egyéni Előfizető képviselője által bemutatott azonosító okmány típusa és száma,
d) a nem egyéni Előfizető képviselőjének neve, születési helye és ideje, anyja neve,
e) az Előfizetőtől eltérő Számlafizető által bemutatott azonosító okmány típusa és száma,
f) természetes személy Számlafizető neve, születési helye és ideje, anyja neve,
g) az egyéni Előfizető állampolgársága,
h) személyazonosító okmány másolata,
i) a nem egyéni Előfizető képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája,
j)  nem  természetes  személy  Számlafizető  képviselőjének  aláírási  címpéldánya  vagy
aláírásmintája,
k) Számlafizető kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei (különösen: elektronikus levelezési
cím, postai levelezési cím, telefonszám/-ok).

1.2.2.  A  Szolgáltató  által  a  szolgáltatás  nyújtása  és  az  előfizetői  szerződés  teljesítése
érdekében a Szolgáltató által kezelt egyéb adatok:
a) helyhez kötött szolgáltatás esetén a kiépítendő hozzáférési pontot magában foglaló ingatlan
tulajdonosának neve, születési helye és ideje, anyja neve (nem természetes személy esetén
neve, nyilvántartási száma, székhelye)
b)  újabb  szolgáltatás  Előfizető  általi  igénylése  vagy  személyes  adatokra  vonatkozó
adatigénylés esetén az Előfizető által a Szolgáltatónál regisztrált biztonsági kód vagy jelszó,
regisztrált azonosító, 
c)  Előfizető  által  megrendelt  szolgáltatás  paramétereinek  beállítása,  adatok
mentése/visszaállítása céljából a használt végberendezés típusa és azonosító adatai, valamint
speciális azonosít adatai (különösen: postafiók, email cím)

1.3.  A  Szolgáltató  által  az  előfizetői  szerződés  megkötését  megelőzően  az  érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges mértékben kezelt adatok:
a) személyes adatok:
aa) az Igénylő neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,
ab) az Igénylő számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
ac) természetes személy Igénylő esetén az Igénylő születési  neve, születési  helye és ideje,
anyja születési neve,
ad)  kiskorú,  vagy cselekvőképességében  az  előfizetői  szerződés  megkötésével  összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott  Igénylő  esetén az utólag  fizetett  díjú
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szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő aa)-ac) pont szerinti
adatai,
ae) nem egyéni Igénylő esetén az Igénylő 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)  a  díjfizetés  módja,  pénzintézeti  úton  történő  fizetés  esetén  az  előfizető  pénzforgalmi
számlaszáma,
e) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama,
f) Igénylő előfizetői minősége (egyéni vagy üzleti),
g) nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról,
h)  kis-és  középvállalkozásnak  minősülő  Igénylő  esetén  az  egyéni  előfizetőkre  vonatkozó
szabály
ok vonatkozásukban történő alkalmazásának igénylése,
i) elektronikus számlázás esetén az Igénylő e-mail címe
j) a szolgáltatás nyújtásának helye, hozzáférési pont helye, címe.

1.4. A Szolgáltató az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés érdekében kezeli az
Előfizető 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. pont szerinti adatait.

1.5. A Szolgáltató az Előfizető hozzájárulása alapján kezeli az alábbi adatokat:

1.5.1. A Szolgáltató előfizetői listában tartja nyilván az Előfizető azonosításához és az általa
igénybe  vett  szolgáltatáshoz  szükséges  azon  adatokat,  amelynek  a  Szolgáltató  általi
adatkezelését az Eht. 160.§ vagy külön jogszabály lehetővé teszi. A Szolgáltató az előfizetői
névjegyzékben  és  a  címtárban  levő  adatokat  arra  használhatja,  hogy  szolgáltatásként
tájékoztatást  nyújtsanak  azok adataiból.  A szolgáltatás  nyújtása  keretében nem lehet  több
adatot közölni, mint amennyi az előfizetői névjegyzékben és címtárban megjelenik, kivéve, ha
az érintett további adatok szolgáltatásához hozzájárult.

1.5.2. A Szolgáltató közvetlen üzletszerzési célból kezelheti az 1.1.1. és 1.1.2. pont szerinti
adatokat  a  Szolgáltató  által  nyújtott,  az  Előfizető  által  igénybe  vett  illetve  vehető
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  aktuális  információk  (különösen:  műsorprogram  tartalom
ismertető,  tervezett  változások  és  fejlesztések,  új  szolgáltatások,  vásárlást  ösztönző
kedvezményes  illetve  hűség-akciók,  nyereménysorsolások,  stb.)  küldésével  az  Előfizető
folyamatos illetve eseti tájékoztatása céljából.

1.5.3.  A  Szolgáltató  kezeli  az  Előfizetők  számára  nyitva  álló  helyiségben  (különösen:
ügyfélszolgálat)  elhelyezett  azon  biztonsági  kamerák  felvételeit,  melyek  közvetlen
megfigyelés  nélkül  rögzítik  a  megfigyelt  területen  történteket.  Az  elektronikus
megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép-és hangrögzítést  is lehetővé tevő formája az
emberi  élet,  testi  épség,  személyi  szabadság  védelme,  az  üzleti-,  fizetési  titok  védelme,
valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a fennálló körülmények valószínűsítik,
hogy  a  jogsértések  észlelése,  az  elkövető  tettenérése,  illetve  e  jogsértő  cselekmények
megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök
alkalmazása  elengedhetetlenül  szükséges  mértékű,  és  az  információs  önrendelkezési  jog
aránytalan  korlátozásával  nem  jár.  A  Szolgáltató  helyben  tájékoztatja  az  Érintettet  az
elektronikus  megfigyelőrendszer  működéséről  és  felhívja  a  figyelmüket  az  adatrögzítés
tényére.  Az Érintett  az elektronikus  megfigyelőrendszer  általi  személyes  adat rögzítéséhez
ráutaló  magatartással  járul  hozzá  (különösen,  ha  a  megfigyelés  helyszínén  megfelelően
elhelyezett ismertetés ellenére az Érintett az adott területre bemegy, illetve ott tartózkodik).
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1.5.4. A Szolgáltató közvélemény-és piackutatási célból kezeli az Előfizető 1.1.1. és 1.1.2.
pont szerinti adatait.

1.6. A Szolgáltató jogos érdek alapján kezelhet további személyes adatokat, amennyiben az
arra vonatkozó érdekmérlegelési teszt azt megalapozza.

1.7. A Szolgáltató az általa végzett adatkezelési tevékenységről Adatkezelési Nyilvántartást
vezet a GDPR 30.cikk (1) bek. alapján, az 1. sz. függelékben levő minta szerint.

2. A személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama és módja

2.1. A személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama

2.1.1. Az Eht. 157. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. pont szerinti
adatokat  az  adatok  keletkezésének  időpontjától  az  előfizetői  szerződésből  az  adattal
összefüggésben eredő igények Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévüléséig kezelheti, kivéve,
ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. Külön törvény ilyen előírása esetén a
Szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti célból kezeli, az Eht. szerinti
adatkezelést a fentiek szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie.
Az  Igénylő  1.3.  pont  szerinti  adatait  a  Szolgáltató  az  előfizetői  szerződés  megkötését
követően az Előfizetők adataira vonatkozó szabályok szerint kezeli, az előfizetői szerződés
megkötésének végleges elmaradása esetén pedig nyilvántartásából törli.
2.1.2. Az Eht. 141. § (1) bekezdése és az Eszr. 22. § (7) bekezdése alapján az 1.1.4. pont
szerinti adatok közül a hibabejelentések, a hibabehatároló eljárás eredménye és a hibaelhárítás
alapján tett intézkedések (hibabejelentések) a bejelentés időpontjától visszakövethető módon,
az adatkezelési szabályok betartásával 1 évig kerülnek tárolásra, a hangfelvételek pedig - az
Eszr. 25. § (1) bekezdése alapján – 2 évig kerülnek megőrzésre.
2.1.3. Az Eht. 138. § (10) bekezdése alapján a Szolgáltató az 1.1.6. pont szerinti telefonos
ügyfélszolgálatára érkező előfizetői jogviszonyt érintő megkereséseket, valamint a Szolgáltató
és az Előfizető közötti telefonos kommunikációt külön jogszabályban meghatározottak szerint
a  Szolgáltatónak  rögzítenie  kell,  és  visszakereshető  módon  legalább  egy  évig  meg  kell
őriznie, a panaszokat rögzítő hangfelvételek pedig - az Eszr. 25. § (1) bekezdése alapján – 2
évig kerülnek megőrzésre.
2.1.4. Az Eht. 159/A. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató 
a) az 1.1.7. a)–c) pont szerinti adatokat az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 1 évig,
b) az 1.1.7. d)–h) pont szerinti adatokat a keletkezésüket követő 1 évig tárolja.
2.1.5.  Az  Fgytv.  17/A.  §  (5)  bekezdése  alapján  az  előfizetői  panaszokról  készült
hangfelvételek az Eszr. 25. § (1) bekezdése szerint a panasz bejelentésétől számított 2 évig
kerülnek tárolásra,  az Fgytv.  17/A. § (7) és 17/B. § (3) bekezdése szerinti  jegyzőkönyvek
pedig 5 évig kerülnek megőrzésre.
2.1.6. A szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatok (számlák), melyeken az Előfizető
neve,  címe,  és  díjmérték  szerepel,  valamint  az  ezek  alátámasztására  szolgáló  adatok  a
számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  169.  §-a  értelmében  az  adatok  keletkezésétől
számított 8 évig kerülnek tárolásra.
2.1.7. A 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § alapján a biztonsági kamerával készített  1.5.3.
pont szerinti felvételeket a Szolgáltató a megfigyelés céljának megvalósulásához feltétlenül
szükséges ideig, de felhasználás hiányában legfeljebb 3 munkanapig őrzi meg.
2.1.8.  A  Szolgáltató  az  1.5.1.,  1.5.2.,  1.5.4.  pont  szerinti  adatokat  a  hozzájárulás
visszavonásáig,  legfeljebb az előfizetői  szerződés megszűnéséig kezeli  (az Előfizető eltérő
nyilatkozata hiányában)
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2.2. A személyes adatok tárolásának módja

2.2.1.  A  Szolgáltató  a  kezelt  személyes  adatot  az  adatkezelésről  való  tudomásszerzését
követően haladéktalanul törli,  ha a szolgáltatónál valamely 1. pontban nem említett  célból
történő adatkezelésre került sor.
2.2.2.  A  Szolgáltató  köteles  az  Előfizetőkről  nyilvántartott  személyes  adatok  védelméről
gondoskodni.
2.2.3.  A  számítógépen  nyilvántartott  adatok  esetében  az  adatokhoz  hozzáférést
jelszóvédelemmel  kell  ellátni  és  a  hozzáférésre  jogosult  személyekről  nyilvántartást  kell
vezetni. A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell
folyamatosan készíteni.
2.2.4. A papír alapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani.
2.2.5. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső
előírások figyelembe vételével kell tárolni.
2.2.6.  A közbenső,  az  irattározásra  nem kerülő,  vagy az  irattározási  idő  után  selejtezésre
kerülő  nyilvántartásokat  meg  kell  szüntetni:  a  számítógépes  adathordozón  levő  adatokat
helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el
kell égetni vagy más módon (pl. iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten meg kell semmisíteni.

3. A személyes adatok továbbításának esetei

3.1. A Szolgáltató az Eht. 157. § (8) bekezdése alapján átadhatja a bennfentes kereskedelem,
piacbefolyásolás,  engedély nélküli  szolgáltatás  végzése,  a  nettó  short  pozícióra  vonatkozó
bejelentési  és  közzétételi  kötelezettség  elmulasztása,  a  short  ügyletkötési  korlátozások
ügyében, illetve vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében
indított  eljárás  keretében  a  pénzügyi  közvetítőrendszer  felügyeletével  kapcsolatos
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak az alábbi adatokat:
a) az Előfizető családi és utóneve, születési neve, 
b) az Előfizető lakóhelye, 
c) az Előfizető tartózkodási helyére vonatkozó információ, 
c) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, 
d) az Előfizetőt hívó és az általa hívott előfizetői számok,
e) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja.

3.2.  A Szolgáltató  az Eht.  157.  §  (8a)  bekezdése  alapján  átadhatja  a  tisztességtelen  piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ában vagy
21. §-ában, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. vagy 102. cikkében
foglalt  tilalom  megsértése  miatt,  valamint  a  fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény Melléklete 26. pontjának
megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást folytató Gazdasági Versenyhivatalnak az alábbi
adatokat:
a) az Előfizető családi és utóneve, születési neve, 
b) az Előfizető lakóhelye, 
c) az Előfizető tartózkodási helyére vonatkozó információ, 
c) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, 
d) az Előfizetőt hívó és az általa hívott előfizetői számok,
e) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja.

3.3. A Szolgáltató az Eht. 157. § (9) bekezdése alapján átadhatja az 1.1.2. pont szerinti adatok
közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek:
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást,  a követelések kezelését,  a
forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyféltájékoztatást végzik,
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b)  a  számlázási  és  forgalmazási  jogviták  rendezésére  jogszabály  alapján  jogosult  szervek
részére,
c)  a  nemzetbiztonság,  a  honvédelem  és  a  közbiztonság  védelme,  a  közvádas
bűncselekmények,  valamint  az  elektronikus  hírközlési  rendszer  jogosulatlan  vagy jogsértő
felhasználásának  üldözése  céljából  az  arra  hatáskörrel  rendelkező  nemzetbiztonsági
szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak,
d) ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az érintett vagy más
személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét vagy javait
fenyegető  veszély  elhárítása  vagy megelőzése  érdekében,  az  adatok megismerésére  külön
törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére,
e) a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásai szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

3.4. A Szolgáltató az Eht. 157. § (10) bekezdése alapján - az adatkérésre külön törvény szerint
jogosult  nyomozó  hatóság,  ügyészség,  bíróság,  valamint  nemzetbiztonsági  szolgálat
törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából - kérelemre köteles átadni
vagy  hozzáférhetővé  tenni  az  1.1.2.  pont  szerint  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatónál
rendelkezésre álló adatokat.

3.5. A Szolgáltató az Eht.  157. § (11) bekezdése alapján - ha az a rendelkezésére áll  -  a
szabálysértési  hatóság  kérelmére  a  segélyhívó  számok  rendeltetéstől  eltérő  igénybevétele
szabálysértés  elkövetőjének  azonosítása  céljából  köteles  átadni  a  segélyhívószámra
kezdeményezett hívó telefonszám vonatkozásában
a) az előfizető családi nevére és utónevére, születési helyére és idejére, anyja születési családi
és utónevére, lakcímére és értesítési címére, vagy
b) a nem természetes személy előfizető esetén annak cégnevére,  székhelyére, telephelyére,
képviselőjének családi nevére és utónevére vonatkozó adatokat.

3.6.  A  Szolgáltató  az  Fgytv.  47.  §  (9a)  bekezdése  alapján  az  ügyfélszolgálati  ügyintéző
élőhangos bejelentkezésére vonatkozó, az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdésében előírt kötelezettség
ellenőrzése érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles közölni a hívás kezdő
időpontjára  és  időtartamára  vonatkozó,  általa  kezelt  adatokat,  amennyiben  a  hívást  a
Szolgáltató hálózatából kezdeményezték.

3.7. A Szolgáltató az Eht. 159/A. § alapján - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult
nyomozó  hatóság,  ügyészség,  bíróság,  valamint  nemzetbiztonsági  szolgálat  törvényben
meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás
útján – adatot szolgáltat az elektronikus hírközlési szolgáltatás Előfizető, illetve Felhasználó
általi igénybevételével kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával
összefüggésben a szolgáltató által előállított vagy kezelt alábbi adatokat:
a)  helyhez  kötött  telefon szolgáltatás,  internet  hozzáférési  szolgáltatás,  internetes  telefon-,
internetes  levelezési  szolgáltatás,  illetve  ezek  kombinációja  esetén  az  Előfizető  egyedi
előfizetői szerződésben rögzített személyes adatai,
b)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás,  internet  hozzáférési  szolgáltatás,  internetes  telefon-,
internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói
végberendezés  vagy  előfizetői  hozzáférési  pont  hívószáma  vagy  egyéb,  az  Előfizető,
felhasználó egyedi azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az
elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az Előfizetőhöz, Felhasználóhoz rendelt
- állandó műszaki-technikai azonosítók,
c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve
ezek  kombinációja  esetén  az  előfizetői,  felhasználói  végberendezés  vagy  előfizetői
hozzáférési pont létesítési címe és típusa,
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d)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás,  internet  hozzáférési  szolgáltatás,  internetes  telefon-,
internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt
vevő Előfizetők, Felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói
azonosítói,  az  igénybe  vett  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa,  a  kommunikáció
dátuma, kezdő és záró időpontja,
e)  helyhez  kötött  telefonszolgáltatás  igénybevételénél  alkalmazott  hívásátirányítás  és
hívástovábbítás  esetén  a  hívásfelépítésben  részt  vevő  köztes  előfizetői  vagy  felhasználói
hívószámok,
f) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja
esetén a szándékolt címzett  irányában megkezdett  kommunikációra vonatkozóan a d) pont
szerinti adatok,
g) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve
ezek  kombinációja  esetén  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  típusa  és  a  szolgáltatás
Előfizető  vagy  Felhasználó  általi  igénybevételének  dátuma,  kezdő  és  záró  időpontja,  az
igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám,
h) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve
ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak
az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  általi  bármely  átalakításának  követéséhez  szükséges
adatok (IP cím, portszám).

3.8. A Szolgáltató az 1.1.4. pont szerinti adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához
szükségesek, átadhatja:
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a hibaelhárítást végzik,
b) a hibaelhárításból eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

3.9. A Szolgáltató az 1.1.4. pont szerinti adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához
szükségesek, átadhatja:
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a panasz ügyintézését végzik
b) a panaszügyekből eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

3.10.
Az  1.5.2.,  1.5.4.  pont  szerinti  adatok  közül  azok,  amelyek  az  adatkezelés  céljához
szükségesek,  átadhatók  –  az  Előfizető  kifejezett  hozzájárulása  esetén  –  azoknak,  akik  a
Szolgáltató  megbízása  alapján  a  marketing  akciót  illetőleg  a  marketing  jellegű
ügyféltájékoztatást végzik.

3.11.  Az  1.5.2.-1.5.4.  pont  szerinti  adatok  közül  azok,  amelyek  az  adatkezelés  céljához
szükségesek, átadhatók – az Előfizető kifejezett hozzájárulása esetén – harmadik fél számára
a  harmadik  fél  által  gyártott/forgalmazott  termékekkel  vagy  nyújtott  szolgáltatásokkal
kapcsolatos aktuális marketing információknak az Előfizető részére történő küldése céljából.

3.12.  A  3.1.-3.11.  pont  alapján  átadott  adatokkal  kapcsolatban  az  adatokat  átvevőket  a
Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.

3.13. Az adatfeldolgozó
GDPR 28.  cikk „(1)  Ha az  adatkezelést  az adatkezelő  nevében más  végzi,  az  adatkezelő
kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat
nyújtanak  az  adatkezelés  e  rendelet  követelményeinek  való  megfelelését  és  az  érintettek
jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
(2) Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása
nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén
az  adatfeldolgozó  tájékoztatja  az  adatkezelőt  minden  olyan  tervezett  változásról,  amely
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további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget
az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.
(3)  Az  adatfeldolgozó  által  végzett  adatkezelést  az  uniós  jog  vagy tagállami  jog  alapján
létrejött  olyan  -  az adatkezelés  tárgyát,  időtartamát,  jellegét  és  célját,  a  személyes  adatok
típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó
- szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az
adatkezelővel  szemben.  A  szerződés  vagy  más  jogi  aktus  különösen  előírja,  hogy  az
adatfeldolgozó:
a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli - beleértve a
személyes  adatoknak  valamely  harmadik  ország  vagy nemzetközi  szervezet  számára  való
továbbítását is -, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós
vagy tagállami  jog írja  elő;  ebben az  esetben erről  a  jogi  előírásról  az  adatfeldolgozó az
adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott
jogszabály fontos közérdekből tiltja;
b)  biztosítja  azt,  hogy  a  személyes  adatok  kezelésére  feljogosított  személyek  titoktartási
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt
állnak;
c) meghozza a 32. cikkben előírt intézkedéseket;
d)  tiszteletben  tartja  a  további  adatfeldolgozó  igénybevételére  vonatkozóan  a  (2)  és  (4)
bekezdésben említett feltételeket;
e)  az  adatkezelés  jellegének  figyelembevételével  megfelelő  technikai  és  szervezési
intézkedésekkel  a  lehetséges  mértékben  segíti  az  adatkezelőt  abban,  hogy teljesíteni  tudja
kötelezettségét az érintett III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek
megválaszolása tekintetében;
f) segíti az adatkezelőt a 32 - 36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve
az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;
g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján
minden  személyes  adatot  töröl  vagy  visszajuttat  az  adatkezelőnek,  és  törli  a  meglévő
másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
h)  az  adatkezelő  rendelkezésére  bocsát  minden  olyan  információt,  amely  az  e  cikkben
meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé
teszi  és  elősegíti  az  adatkezelő  által  vagy  az  általa  megbízott  más  ellenőr  által  végzett
auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
Az első albekezdés h) pontjával kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az
adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami
vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.
(4)  Ha  az  adatfeldolgozó  bizonyos,  az  adatkezelő  nevében  végzett  konkrét  adatkezelési
tevékenységekhez  további  adatfeldolgozó  szolgáltatásait  is  igénybe  veszi,  uniós  vagy
tagállami  jog  alapján  létrejött  szerződés  vagy  más  jogi  aktus  útján  erre  a  további
adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek
az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött, a (3) bekezdésben említett szerződésben
vagy egyéb  jogi  aktusban  szerepelnek,  különösen úgy,  hogy a  további  adatfeldolgozónak
megfelelő  garanciákat  kell  nyújtania  a  megfelelő  technikai  és  szervezési  intézkedések
végrehajtására,  és  ezáltal  biztosítania  kell,  hogy  az  adatkezelés  megfeleljen  e  rendelet
követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az
őt  megbízó  adatfeldolgozó  teljes  felelősséggel  tartozik  az  adatkezelő  felé  a  további
adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.
(9) A (3) és (4) bekezdésben említett  szerződést vagy más jogi aktust írásba kell foglalni,
ideértve az 
elektronikus formátumot is.
(10) A 82., 83. és 84. cikk sérelme nélkül, ha egy adatfeldolgozó e rendeletet sértve maga
határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit, akkor őt az adott adatkezelés tekintetében
adatkezelőnek kell tekinteni.”
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A Szolgáltató csak olyan Adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelel a GRPR előírásainak.
A Szolgáltató és az Adatfeldolgozó közti  adatfeldolgozási megállapodás az adatfeldolgozó
igénybevételére  vonatkozó  szerződéssel  egyidejűleg  és  írásban  kerül  megkötésre.  Az
adatvédelmi  tisztviselő  véleményezi  az  Adatfeldolgozóval  történő  szerződés  megkötését  a
GDPR-nak  való  megfelelés  szempontjából.  és  A  Szolgáltató  iratmintát  alkalmaz  az
adatfeldolgozási megállapodásra 
vonatkozóan.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapjai
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez (GDPR 31. cikk (1) a): 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4. pontok szerinti adatok esetén. 
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges (GDPR 31. cikk (1) b) : 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.3. pontok szerinti adatok esetén.
c)  az  adatkezelés  az  adatkezelőre  vonatkozó  jogi  kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges
(GDPR 31. cikk (1) c): 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. pontok szerinti adatok esetén.
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges (GDPR 31. cikk (1) d): -
e)  az  adatkezelés  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 31. cikk (1) e): -
f)  az adatkezelés  az adatkezelő  vagy egy harmadik  fél  jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek (GDPR 31. cikk (1) f): 1.4. pont szerinti adatok esetén. 

5. A Szolgáltató adatkezelésének szabályai

5.1.  A  Szolgáltatót  a  tudomására  jutott  személyes  adatokkal  kapcsolatosan  titoktartási
kötelezettség  terheli,  azok  megismerését  harmadik  személy  részére  csak  az  érvényes
jogszabályokban  és  jelen  Adatvédelmi  és  Adatbiztonsági  Szabályzatban  meghatározottak
szerint teheti lehetővé.
5.2.  A  titoktartási  kötelezettség  a  Szolgáltató  alkalmazottját,  tagját,  megbízottját  a
Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel
tartozik.  A  titoktartási  kötelezettség  az  alkalmazottat  a  munkaviszony,  a  tagot  a  tagsági
viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.
5.3. A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó és GDPR 5.
cikkben rögzített elveket, mely szerint:
„(1) A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
nem minősül az eredeti  céllal  össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg
kell  tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai  szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e)  tárolásának  olyan  formában  kell  történnie,  amely  az  érintettek  azonosítását  csak  a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes
adatok  ennél  hosszabb  ideig  történő  tárolására  csak  akkor  kerülhet  sor,  amennyiben  a
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személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben  az  érintettek  jogainak  és  szabadságainak  védelme  érdekében  előírt  megfelelő
technikai  és  szervezési  intézkedések  végrehajtására  is  figyelemmel  („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő  biztonsága,  az  adatok
jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie
e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

6. Az Érintettek jogainak védelmére vonatkozó szabályozás

6.1. Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz fűződő jog 

6.1.1. GDPR 12. cikk „(1) Az a datkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintett  részére a személyes  adatok kezelésére vonatkozó,  a 13.  és a  14.  cikkben
említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást
tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen  hozzáférhető  formában,  világosan  és  közérthetően
megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az
információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell
megadni.  Az  érintett  kérésére  szóbeli  tájékoztatás  is  adható,  feltéve,  hogy  más  módon
igazolták az érintett személyazonosságát.
(2) Az adatkezelő elősegíti az érintett 15-22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását.”
A Szolgáltató a GDPR 13.-14.cikkében rögzített kötelező tartalmi elemek szerinti iratmintákat
rendszeresít,  mely  Tájékoztatások  jogszabályoknak  megfelelő  időpontját  külön  jegyzék
tartalmazza.
A Tájékoztatásokat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve az
alábbi időpontban kell közölni:
- ha a személyes adatot az Érintettől szerezték meg, a megszerzés időpontjában,
- ha a személyes adatot nem az Érintettől szerezték meg, a személyes adatok megszerzésétől
számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
- ha a személyes  adatokat  az érintettel  való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
-  ha  várhatóan  más  címzettel  is  közlik  az  adatokat,  legkésőbb  a  személyes  adatok  első
alkalommal való közlésekor.
-  ha  az  adatkezelő  a  személyes  adatokon  a  megszerzésük  céljától  eltérő  célból  további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről az eltérő célról és a GDPR 14. cikk (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő
információról.

6.1.2. Az Érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések
GDPR 12. cikk „(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett esetekben az adatkezelő az érintett
15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
(3)  Az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem
beérkezésétől  számított  egy hónapon belül  tájékoztatja  az  érintettet  a  15-22.  cikk  szerinti
kérelem  nyomán  hozott  intézkedésekről.  Szükség  esetén,  figyelembe  véve  a  kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet.  Ha  az  érintett
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elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés  elmaradásának  okairól,  valamint  arról,  hogy  az  érintett  panaszt  nyújthat  be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15-22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és
intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy 
- különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás  nyújtásával  vagy  a  kért  intézkedés  meghozatalával  járó  adminisztratív
költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen  megalapozatlan  vagy túlzó  jellegének  bizonyítása  az  adatkezelőt
terheli.
(6) A 11. cikk sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 15-21.
cikk  szerinti  kérelmet  benyújtó  természetes  személy  kilétével  kapcsolatban,  további,  az
érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
(7)  Az érintett  részére  a  13.  és  14.  cikk  alapján  nyújtandó  információkat  szabványosított
ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól
látható,  könnyen  érthető  és  jól  olvasható  formában  kapjon  általános  tájékoztatást.  Az
elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.”
GDPR 11. cikk „(Azonosítást nem igénylő adatkezelés)
(1) Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már
nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi  azonosítását,  az adatkezelő nem
köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy
pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e rendeletnek.
(2) Ha az e cikk (1) bekezdésében említett esetekben az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy
nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő
módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a 15-20. cikk nem alkalmazandó, kivéve, ha az érintett
abból a célból, hogy az említett  cikkek szerinti jogait  gyakorolja,  az azonosítását lehetővé
tevő kiegészítő információkat nyújt.”
A  Szolgáltató  az  Érintettnek  a  GDPR  15.-22.  cikk  szerinti  jogai  gyakorlására  irányuló
kérelmének  dokumentált  (iktatott)  benyújtását  követően  megvizsgálja  az  adatkezelési
tevékenységet  végző munkatárs  útján,  szükség szerint  az adatvédelmi  tisztviselő,  illetve  a
Szolgáltató jogi képviselője bevonásával annak érdekében, hogy megállapítsa:
- a kérelmet azonosítható Érintett, illetve arra jogosult személy nyújtotta be,
- a kérelem mely jog gyakorlására vonatkozik,
- a kérelemben foglaltak teljesítésére van-e kötelezettsége a Szolgáltatónak.
A kérelem vizsgálatát követően a Szolgáltató adatkezelési tevékenységet végző munkatársa
elkészíti  a visszajelzés tervezetét  és azt véleményezteti  az adatvédelmi tisztviselővel,  majd
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül és díjmentesen visszajelzést
ad a kérelmet benyújtó számára:
- Szolgáltató általi intézkedés megtétele,
-  Szolgáltató  általi  intézkedés  elmaradása  (beleértve  a  visszajelzési  határidő
meghosszabbítását is) és ennek jogszabály szerinti indokai,
- jogorvoslati tájékoztatás (az érintett panaszt nyújthat be a Felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával),
- a kérelemmel összefüggő kiegészítő információ, azonosítás során a Szolgáltató általi ezen
adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás.
A  Szolgáltató  a  visszajelzések  (válaszlevelek)  egységes  és  jogszabályoknak  megfelelő
kibocsátása céljából iratmintákat rendszeresít. 
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6.2. Az érintett hozzáférési joga

GDPR 15. cikk „(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz
hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d)  adott  esetben  a  személyes  adatok  tárolásának  tervezett  időtartama,  vagy  ha  ez  nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)  ha  az  adatokat  nem  az  érintettől  gyűjtötték,  a  forrásukra  vonatkozó  minden  elérhető
információ;
h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált  döntéshozatal  ténye,  ideértve a
profilalkotást  is,  valamint  legalább  ezekben  az  esetekben  az  alkalmazott  logikára  és  arra
vonatkozó érthető  információk,  hogy az  ilyen  adatkezelés  milyen  jelentőséggel  bír,  és  az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására  kerül  sor,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy tájékoztatást  kapjon a  továbbításra
vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
(3)  Az  adatkezelő  az  adatkezelés  tárgyát  képező  személyes  adatok  másolatát  az  érintett
rendelkezésére  bocsátja.  Az  érintett  által  kért  további  másolatokért  az  adatkezelő  az
adminisztratív  költségeken  alapuló,  észszerű  mértékű  díjat  számíthat  fel.  Ha  az  érintett
elektronikus  úton  nyújtotta  be  a  kérelmet,  az  információkat  széles  körben  használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
(4) A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.”

6.3. A helyesbítéshez való jog
GDPR  16.  cikk  „Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve
az  adatkezelés  célját,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérje  a  hiányos  személyes  adatok  -
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.”
GDPR  19.  cikk  „Az  adatkezelő  minden  olyan  címzettet  tájékoztat  a  16.  cikk  ...szerinti
valamennyi helyesbítésről..., akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére
az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.”

6.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
GDPR 17.  cikk  „(1)  Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
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b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c)  az  érintett  a  21.  cikk  (1)  bekezdése  alapján  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)  a  személyes  adatok  gyűjtésére  a  8.  cikk  (1)  bekezdésében  említett,  információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében
azt  törölni  köteles,  az  elérhető  technológia  és  a  megvalósítás  költségeinek
figyelembevételével  megteszi  az  észszerűen  elvárható  lépéseket  -  ideértve  technikai
intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
az  érintett  kérelmezte  tőlük  a  szóban  forgó  személyes  adatokra  mutató  linkek  vagy  e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve  közérdekből  vagy  az  adatkezelőre  ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.”
GDPR 19.  cikk:  „Az  adatkezelő  minden  olyan  címzettet  tájékoztat  a  ...,  a  17.  cikk  (1)
bekezdése .... szerinti valamennyi ..... törlésről ... akivel, illetve amellyel a személyes adatot
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.”
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá  vonatkozó  személyes  adatokat,  a  Szolgáltató  pedig  köteles  arra,  hogy  az  érintettre
vonatkozó személyes  adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja általános személyes adata vagy különleges adata vonatkozásában az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány jogalapja vagy a jogos érdek
jogalapja szerinti adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
vagy  az  érintett  tiltakozik  közvetlen  üzletszerzés  érdekében  történő  adatkezelése  ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)  a  személyes  adatok  gyűjtésére  a  közvetlenül  gyermekeknek  kínált,  információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az  érintett  törlési  joga  korlátozható  és  a  Szolgáltató  a  törölni  kért  adatokat  jogszerűen
továbbra is kezelheti az alábbi esetekben:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
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b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve  közérdekből  vagy  az  adatkezelőre  ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c)  az  adatkezelés  megelőző  egészségügyi  vagy  munkahelyi  egészségügyi  célokból,  a
munkavállaló  munkavégzési  képességének  felmérése,  orvosi  diagnózis  felállítása,
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális
rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján
vagy  egészségügyi  szakemberrel  kötött  szerződés  értelmében,  a  szakember  titoktartási
kötelezettségére,  mint  garanciára  figyelemmel,  valamint  népegészségügy  területét  érintő
közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból,  amennyiben  törlési  jog  valószínűsíthetően  lehetetlenné  tenné  vagy  komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
GDPR 18.  cikk  „(1)  Az érintett  jogosult  arra,  hogy kérésére  az  adatkezelő  korlátozza  az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a)  az  érintett  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az
időtartamra  vonatkozik,  amely lehetővé  teszi,  hogy az adatkezelő  ellenőrizze  a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes,  és az érintett  ellenzi az adatok törlését,  és ehelyett  kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c)  az adatkezelőnek már  nincs  szüksége a személyes  adatokra adatkezelés  céljából,  de az
érintett  igényli  azokat  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez;
vagy
d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat
a tárolás kivételével csak az érintett  hozzájárulásával,  vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez  vagy  védelméhez,  vagy  más  természetes  vagy  jogi  személy  jogainak
védelme  érdekében,  vagy  az  Unió,  illetve  valamely  tagállam  fontos  közérdekéből  lehet
kezelni.
(3)  Az adatkezelő  az  érintettet,  akinek a  kérésére  az  (1)  bekezdés  alapján  korlátozták  az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.”
GDPR 19. cikk „Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a .... a 18. cikk szerinti
valamennyi .... adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve,  ha  ez  lehetetlennek  bizonyul,  vagy  aránytalanul  nagy  erőfeszítést  igényel.  Az
érintettet  kérésére  az  adatkezelő  tájékoztatja  e  címzettekről.”  Az  adatkezelés  korlátozása
elsődlegesen átmeneti intézkedés egy igény elbírálásáig vagy intézkedés megtételéig.
Az adatkezelés korlátozása alatt tárolni lehet, valamint az alábbi esetekben kezelni:
- az érintett hozzájárulásával, vagy 
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.
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6.6. Az adathordozhatósághoz való jog
GDPR 20. cikk „ (1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban  megkapja,  továbbá  jogosult  arra,  hogy  ezeket  az  adatokat  egy  másik
adatkezelőnek  továbbítsa  anélkül,  hogy  ezt  akadályozná  az  az  adatkezelő,  amelynek  a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen
alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult  arra,  hogy  –  ha  ez  technikailag  megvalósítható  -  kérje  a  személyes  adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett
jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott  közhatalmi  jogosítványai  gyakorlásának keretében végzett  feladat  végrehajtásához
szükséges.
(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.”
Az érintett csak a rá vonatkozó és csak az általa a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott
adatok vonatkozásában jogosult az adathordozhatósági jog gyakorlására ha:
- a személyes adat vagy a különleges személyes adat kezelése hozzájárulás jogalapján alapul,
vagy szerződés jogalapján alapul és 
- az adatkezelés automatizált módon történik. 
Az adathordozhatóság joga nem sérti a törlési jogot és az adathordozhatóság nem jelenti az
adatok törlését. Az adathordozhatóság joga a Szolgáltató nyilvántartásaiban tárolt személyes
adatok  hordozhatóságát  jelenti  és  nem  jelenti  az  adatokat  tartalmazó  papíralapú  vagy
elektronikus dokumentum hordozhatóságát.

6.7. A tiltakozáshoz való jog
GDPR 21. cikk „ (1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor  tiltakozzon  személyes  adatainak  a  6.  cikk  (1)  bekezdésének  e)  vagy f)  pontján
alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja,  hogy  az  adatkezelést  olyan  kényszerítő  erejű  jogos  okok  indokolják,  amelyek
elsőbbséget  élveznek  az  érintett  érdekeivel,  jogaival  és  szabadságaival  szemben,  vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2)  Ha a személyes  adatok kezelése  közvetlen  üzletszerzés  érdekében történik,  az  érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése  ellen,  ideértve  a  profilalkotást  is,  amennyiben  az  a  közvetlen  üzletszerzéshez
kapcsolódik.
(3)  Ha az  érintett  tiltakozik  a  személyes  adatok közvetlen  üzletszerzés  érdekében  történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során  kifejezetten  fel  kell  hívni  annak  figyelmét,  és  az  erre  vonatkozó  tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(6) Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a
saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  tiltakozhasson  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok
kezelése  ellen,  kivéve,  ha  az  adatkezelésre  közérdekű  okból  végzett  feladat  végrehajtása
érdekében van szükség.”
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Az érintett jogosult a Szolgáltatónál tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen csak saját
helyzetével kapcsolatos okból az alábbi esetekben:
-  a  közérdekből,  közhatalmi  jogosítvány  jogalapja  vagy  a  jogos  érdek  jogalapja  szerinti
adatkezelés  esetén  (mely  esetben  a  Szolgáltató  csak  akkor  kezelheti  tovább az  adatot,  ha
igazolja a Szolgáltató jogos érdekének jogalapját), vagy
-  közvetlen  üzletszerzés  érdekében történő adatkezelés  esetén,  ideértve  a  profilalkotást  is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik (mely esetben az adat a továbbiakban
nem kezelhető, hanem törlendő), vagy
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az adatkezelésre
és nem áll fenn közérdekű okból végzett feladat végrehajtásának jogalapja.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
GDPR 22. cikk „(1) Az érintett  jogosult  arra,  hogy ne terjedjen ki rá az olyan,  kizárólag
automatizált  adatkezelésen - ideértve a profilalkotást  is - alapuló döntés hatálya,  amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a)  az  érintett  és  az  adatkezelő  közötti  szerződés  megkötése  vagy  teljesítése  érdekében
szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
(3) A (2)  bekezdés  a)  és  c)  pontjában említett  esetekben az adatkezelő  köteles  megfelelő
intézkedéseket  tenni  az  érintett  jogainak,  szabadságainak  és  jogos  érdekeinek  védelme
érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk
(1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a)
vagy g)  pontja alkalmazandó,  és  az érintett  jogainak,  szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.”

A Szolgáltató  jogosult  automatizált  adatkezelésen  -  ideértve  a  profilalkotást  is  -  alapuló
döntés  megvalósítani,  amely  az  érintettre  nézve  joghatással  járna  vagy  őt  hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené, az alábbi esetekben:
a)  az  érintett  és  a  Szolgáltató  közötti  szerződés  megkötése  vagy  teljesítése  érdekében
szükséges;
b) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul és
d)  az  a)-c)  pontok  szerinti  adatkezelések  nem  különleges  személyes  adatra  vonatkoznak
(kivéve, ha a különleges személyes adat kezelése hozzájárulás alapján történik és jogszabály
ezt nem tiltja, illetve az adatkezelést jogos közérdek indokolja jogszabály alapján.

6.9. Az érintett jogorvoslati lehetőségei

6.9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
GDPR 77.  cikk „(1)  Az egyéb  közigazgatási  vagy bírósági  jogorvoslatok  sérelme  nélkül,
minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a
szokásos  tartózkodási  helye,  a  munkahelye  vagy  a  feltételezett  jogsértés  helye  szerinti
tagállamban  - , ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti e rendeletet.
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(2) Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet
a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.”

6.9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
GDPR 78. cikk „(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok
sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra
a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(2)  Az egyéb  közigazgatási  vagy nem bírósági  útra  tartozó  jogorvoslatok  sérelme  nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az 55. vagy 56. cikk alapján
illetékes  felügyeleti  hatóság nem foglalkozik a panasszal,  vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja  az  érintettet  a  77.  cikk  alapján  benyújtott  panasszal  kapcsolatos  eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
(3)  A  felügyeleti  hatósággal  szembeni  eljárást  a  felügyeleti  hatóság  székhelye  szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.”

6.9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
GDPR 79.  cikk  „(1)  A  rendelkezésre  álló  közigazgatási  vagy  nem  bírósági  útra  tartozó
jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti
jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
szerint  a  személyes  adatainak  e  rendeletnek  nem  megfelelő  kezelése  következtében
megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(2)  Az  adatkezelővel  vagy az  adatfeldolgozóval  szembeni  eljárást  az  adatkezelő  vagy  az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve,  ha  az  adatkezelő  vagy  az  adatfeldolgozó  valamely  tagállamnak  a  közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.”

6.9.4. A kártérítéshez való jog és a felelősség
GDPR 82. cikk „(1) Minden olyan  személy,  aki e rendelet  megsértésének eredményeként
vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
(2)  Az adatkezelésben  érintett  valamennyi  adatkezelő  felelősséggel  tartozik  minden  olyan
kárért,  amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott.  Az adatfeldolgozó csak abban az
esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e
rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy
ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
(3)  Az  adatkezelő,  illetve  az  adatfeldolgozó  mentesül  az  e  cikk  (2)  bekezdése  szerinti
felelősség alól,  ha bizonyítja,  hogy a kárt  előidéző eseményért  őt  semmilyen  módon nem
terheli felelősség.
(4)  Ha  több  adatkezelő  vagy  több  adatfeldolgozó  vagy  mind  az  adatkezelő  mind  az
adatfeldolgozó érintett  ugyanabban az adatkezelésben, és - a (2) és (3) bekezdés alapján -
felelősséggel tartozik az adatkezelés által  okozott  károkért,  minden egyes adatkezelő vagy
adatfeldolgozó  az  érintett  tényleges  kártérítésének  biztosítása  érdekében  egyetemleges
felelősséggel tartozik a teljes kárért.
(5)  Ha  valamely  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  a  (4)  bekezdéssel  összhangban  teljes
kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adat kezelésben
érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét,
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amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt
felelősségük mértékének.
(6) A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell
megindítani, amely a 79. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.”

7. Adatvédelmi incidens

7.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 
GDPR 33. cikk „(1) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül,
és ha lehetséges,  legkésőbb 72 órával azután,  hogy az adatvédelmi incidens a tudomására
jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi
incidens  valószínűsíthetően  nem  jár  kockázattal  a  természetes  személyek  jogaira  és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a
késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
(2)  Az adatfeldolgozó  az  adatvédelmi  incidenst,  az  arról  való  tudomásszerzését  követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
(3) Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább:
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek
kategóriáit  és hozzávetőleges számát,  valamint az incidenssel érintett  adatok kategóriáit  és
hozzávetőleges számát;
b)  közölni  kell  az  adatvédelmi  tisztviselő  vagy  a  további  tájékoztatást  nyújtó  egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(4) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni,  azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
(5)  Az  adatkezelő  nyilvántartja  az  adatvédelmi  incidenseket,  feltüntetve  az  adatvédelmi
incidenshez  kapcsolódó  tényeket,  annak  hatásait  és  az  orvoslására  tett  intézkedéseket.  E
nyilvántartás  lehetővé  teszi,  hogy  a  felügyeleti  hatóság  ellenőrizze  az  e  cikk
követelményeinek való megfelelést.

7.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
GDPR 34. cikk „(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  említett,  az  érintett  részére  adott  tájékoztatásban  világosan  és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 33.
cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket  az  intézkedéseket  az  adatvédelmi  incidens  által  érintett  adatok  tekintetében
alkalmazták,  különösen azokat az intézkedéseket - mint például  a titkosítás alkalmazása -,
amelyek  a  személyes  adatokhoz  való  hozzáférésre  fel  nem jogosított  személyek  számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b)  az  adatkezelő  az  adatvédelmi  incidenst  követően  olyan  további  intézkedéseket  tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,  az (1) bekezdésben
említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c)  a  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszítést  tenne szükségessé.  Ilyen  esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
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(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság,  miután  mérlegelte,  hogy  az  adatvédelmi  incidens  valószínűsíthetően  magas
kockázattal
jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett
feltételek valamelyikének teljesülését.”

Az adatvédelmi incidensre az Eht. 156. § és a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a GDPR-től
részben eltérő szabályokat  tartalmaz (pl.  adatvédelmi  incidens  bejelentésének határideje,  a
bejelentés  címzettjének  minősülő  felügyeleti  hatóság,  illetve  hírközlési  hatóság).  A
Szolgáltató a jogszabályi  koherencia megteremtéséig az adatvédelmi incidens bejelentésére
vonatkozó rövidebb határidőt alkalmazza és a bejelentést mindkét hatóság felé megteszi.

8. Az adatvédelmi tisztviselő

8.1. A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy
neve: Gyarmati András 
beosztása: ügyvezető
elérhetősége: info@colonial.hu

8.2. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai:
a) tájékoztatást és szakmai tanácsot ad a Szolgáltató alkalmazottai részére a GDPR valamint
egyéb uniós vagy hazai adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban,
b) ellenőrzi a GDPR-nak, egyéb uniós vagy hazai rendelkezéseknek való megfelelést, a jelen
Szabályzatnak történő megfelelést, ennek keretében felelős a jelen Szabályzat elkészítéséért
és  naprakészen  tartásáért,  különös  tekintettel  felelős  a  Szolgáltató  Adatkezelési
Nyilvántartásának elkészítéséért és naprakészen tartásáért,
c) ellenőrzi az adatkezeléssel  kapcsolatos feladatkörök kijelölését,  részt vesz a Szolgáltató
belső  audit  tevékenységében,  javaslatot  tesz  a  személyes  adatvédelemmel  kapcsolatos
szabályozásra,  módosításra,  véleményezi  a  szabályozókat  a  személyes  adatvédelem
szempontjából, 
d)  szervezi  és  ellenőrzi  az  adatkezelési  műveletekben  részt  vevő  személyzet  tudatosság-
növelését és képzését,
e)  szakmai  tanácsot  ad  az  adatvédelmi  hatásvizsgálatra  vonatkozóan,  nyomon  követi  az
elvégzését;
f)  együttműködik  és  bármely  kérdésben  konzultációt  folytat  a  Felügyeleti  Hatósággal,
kapcsolattartási  pontként  szolgál  a  Felügyeleti  Hatóság felé,  ennek keretében részt  vesz a
Szolgáltató adatvédelmi incidenskezelési tevékenységében.

8.3.  Amennyiben  a  Szolgáltató  bármely  munkavállalója  a  Szolgáltató  működése  körében
adatkezeléssel összefüggően intézkedést igénylő körülményt észlel,  az alábbiak szerint kell
eljárnia: 
a)  Ha  valamely  Érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos  kérelmet  juttat  el  hozzá  vagy  a
Szolgáltatóhoz, köteles értesíteni a társasági adatvédelmi tisztviselőt. 
b) Ha adatvédelmi incidensre utaló eseményt tapasztal vagy ezzel kapcsolatban bármely más
releváns  információhoz  jut,  haladéktalanul  köteles  értesíteni  a  Szolgáltató  legfelső  szintű
vezetőjét és köteles továbbítani neki a releváns dokumentumokat és információkat. 
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9. Adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok

Az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok az alábbiak:

-  AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  2016.  április  27-i  (EU)  2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről  és az ilyen  adatok szabad áramlásáról,  valamint  a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 12-i 2002/58/EK IRÁNYELVE
az elektronikus  hírközlési  ágazatban  a  személyes  adatok  kezeléséről,  feldolgozásáról  és  a
magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.)
-  2001.  évi  CVIII.  törvény  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
-  1995.  évi  CXIX.  törvény  a  kutatás  és  a  közvetlen  üzletszerzés  célját  szolgáló  név-és
lakcímadatok kezeléséről 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számvtv.)
- 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes
szabályairól (Eszr.)
-  4/2012.  (I.  24.)  NMHH  rendelet  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
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
-  2005.  évi  CXXXIII.  törvény  a  személy-és  vagyonvédelmi,  valamint  a  magánnyomozói
tevékenység szabályairól

10. Fogalommeghatározások

Előfizető:  olyan  természetes  vagy  jogi  személy,  vagy  más  szervezet,  aki  vagy  amely  a
nyilvánosan  elérhető  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  nyújtójával  ilyen  szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll. (Eht. 188.§ 22.)

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, amely használja
vagy  igényli  az  elektronikus  hírközlési  tevékenységeket,  így  különösen  az  elektronikus
hírközlési szolgáltatásokat. (Eht. 188.§ 26.)

Üzleti titok: a Ptk. 2:47. §-a szerinti üzleti titok. (Eht. 188.§ 109.)

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely  információ;  azonosítható  az a  természetes  személy,  aki  közvetlen  vagy közvetett
módon,  különösen  valamely  azonosító,  például  név,  szám,  helymeghatározó  adat,  online
azonosító  vagy  a  természetes  személy  testi,  fiziológiai,  genetikai,  szellemi,  gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
(GDPR 4. cikk 1.)

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy (GDPR 4. cikk 1.)
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Adatkezelés:  a  személyes  adatokon  vagy  adatállományokon  automatizált  vagy  nem
automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a  gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás,  közlés  továbbítás,  terjesztés  vagy egyéb  módon  történő  hozzáférhetővé  tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4.
cikk 2.)
Az  adatkezelés  korlátozása:  a  tárolt  személyes  adatok  megjelölése  jövőbeli  kezelésük
korlátozása céljából (GDPR 4. cikk 3.)

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit  önállóan  vagy
másokkal  együtt  meghatározza;  ha  az  adatkezelés  céljait  és  eszközeit  az  uniós  vagy  a
tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy  az  adatkezelő  kijelölésére  vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7.)

Adatfeldolgozó:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk
8.)

Címzett:  az  a  természetes  vagy jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e.  Azon közhatalmi  szervek,  amelyek  egy egyedi  vizsgálat  keretében az  uniós  vagy a
tagállami  joggal  összhangban  férhetnek  hozzá  személyes  adatokhoz,  nem  minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése megkell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (GDPR 4. cikk
9.)

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló  és  egyértelmű kinyilvánítása,  amellyel  az  érintett  nyilatkozat  vagy a  megerősítést
félreérthetetlenül  kifejező  cselekedet  útján  jelzi,  hogy  beleegyezését  adja  az  őt  érintő
személyes adatok kezeléséhez (GDPR 4. cikk 11.)

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését,  elvesztését,
megváltoztatását,  jogosulatlan  közlését  vagy  az  azokhoz  való  jogosulatlan  hozzáférést
eredményezi (GDPR 4. cikk 12.)

Felügyeleti  hatóság:  egy  tagállam  által  az  51.  cikknek  megfelelően  létrehozott  független
közhatalmi szerv (GDPR 4. cikk 21.)

 

82. oldal


	1. Általános adatok, elérhetőség
	1.1 A szolgáltató neve és címe
	1.2 A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők
	1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő),
	1.4 A szolgáltató internetes honlapjának címe
	1.5. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

	2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei
	2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. § (2) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei,
	Az előfizetői végponttól a szolgáltató adathálózatának elérését lehetővé tevő hálózat szakaszt a szolgáltató biztosítja. A szakasz biztosítása történhet a szolgáltató hálózatával hálózati szerződés alapján összekapcsolódott társszolgáltató részvételével is.
	Az előfizetői szolgáltatás a szolgáltató által biztosított szolgáltatás átadási ponton az Előfizető által csatlakoztatott végberendezésen keresztül a nap 24 órájában, az év minden napján igénybe vehető.

	2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája
	2.3 Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai
	2.4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy a hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő
	2.5. mobil internet-hozzáférési, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetén a 2/2015.(III. 30.) NMHH rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott felmondás feltételei;

	3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma
	3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása
	3.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
	3.3 a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a segélyhívó szolgáltatások használatára, valamint a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférésre, és az információk felhasználására vonatkozó leírás,
	3.4 Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e
	3.5. A szolgáltatás felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye

	4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága
	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,
	Szolgáltatásminőségi követelmények: Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények.

	MINŐSÉGI MUTATÓ MEGNEVEZÉSE
	Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése:
	4.2. Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése
	4.3. Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a hálózat és szolgáltatás biztonságát és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet
	4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakozásának feltételei

	5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése
	5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szüneteltetés esetei
	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 a megvalósításának módjai,
	5.3. az előfizetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei;

	6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták
	6.1. hibabejelentések kezelése, folyamata, a vállalt hibaelhárítási határidő, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hiba elhárítására vonatkozó eljárás,
	6.2. az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén,
	6.3. Az előfizetői panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció és kártérítési igények intézése)
	6.4. Az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje
	6.5. A tudakozó szolgáltatás igénybevétele
	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

	7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér
	7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, a 20/A. § szerinti internet-hozzáférési szolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén külön feltüntetve az internet-hozzáférési szolgáltatás díját, díjazási időszakok, díjcsomagok, 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
	7.3. A kártérítési eljárás szabályai
	7.4. Az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbér fizetés módjai

	8. a számhordozással, a szünetmentes szolgáltatóváltással, a közvetítőválasztással kapcsolatos eljárások részletes szabályai:
	8.1. a telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai,
	8.2. internet-hozzáférési szolgáltatók esetében a szünetmentes szolgáltatóváltással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik,
	8.3. a közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai a közvetítőválasztást biztosító hálózati szerződésekben foglaltakkal összhangban;

	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, az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatok);
	12. Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei
	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
	12.2. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje
	12.3 A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei
	12.4 Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei
	12.5 Egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik

	13. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei
	13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
	13.2. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata
	13.3. A végberendezéssel, vagy az Előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek
	13.4. Az adatváltozás bejelentése

	14. A kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és azokkal egyező célra szolgálóm más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó tájékoztatás
	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
	1. sz. melléklet

