
Az ÁSZF módosításának kivonata 2021.06.30. hatállyal. 
Az ÁSZF-t a az Eht-ban, az új Eszt és a módosított Eszmr NMHH rendeletek alapján módosítottuk, az 
átvezetett módosítások kivonatában az eredeti fejezet címek szerepelnek.  
Az ÁSZF tartalomjegyzéke alapján pontonként jelenítjük meg a változásokat. 

2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei: 
 
Általános szabályok 
- Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, a fogyasztó vagy más felhasználók (a továbbiakban 
együtt: felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek, amely meg kell, hogy feleljen a közérthetőség 
és ellentmondás-mentesség követelményének. Az előfizetői szolgáltatásokat nyújtó elektronikus 
hírközlési szolgáltató az előfizetői szolgáltatásokra vonatkozóan általános szerződési feltételeket köteles 
készíteni, amelyek elektronikus hírközlési szabályoknak való megfelelőségét a Hatóság rendszeresen 
vizsgálja. Az előfizetői szerződés az általános szerződési feltételekből, valamint az egyedi előfizetői 
szerződésből áll. 
- Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizetői szerződés részévé válik az előfizetői szerződés 
megkötését megelőzően a szolgáltató által az előfizető rendelkezésére bocsátott tájékoztatás (a 
továbbiakban: előzetes tájékoztatás) és az előfizetői szerződés adatainak összefoglalója. 
- Az előfizetői szerződésben semmis az a kikötés, amely az előfizetőnek az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó szabályban biztosított jogait megállapító rendelkezésektől – jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában – az előfizető hátrányára eltér. Semmis az előfizetőnek az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
szabályban megállapított jogáról lemondó jognyilatkozata. 
- Hatósági eljárás esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó szabályban meghatározott, előfizetői szerződéssel kapcsolatos értesítési, tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint az 
előfizető elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban előírt hozzájárulásait beszerezte. 
- A szolgáltató nem követelhet az előfizetőtől díjat, ellenszolgáltatást, ha olyan szolgáltatást, terméket 
vagy elektronikus hírközlő végberendezést értékesít, amelyet az előfizető nem rendelt meg. A szolgáltató 
erre vonatkozó ajánlata az előfizetőnek az Eszr 6. § (2) bekezdésével összhangban tett kifejezett 
jognyilatkozata alapján tekinthető elfogadottnak. 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató és az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője nem 
akadályozhatja meg és egyoldalúan nem korlátozhatja, hogy az előfizető vagy a végfelhasználó 
választása szerinti, harmadik személy által üzemeltetett rádiós helyi hálózathoz csatlakozzon. 
Az előfizető és a végfelhasználó jogosult – a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok 
felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet szerint – a rádiós helyi hálózatához és azon keresztül az 
elektronikus hírközlési szolgáltató, illetve az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője által üzemeltetett 
hálózathoz viszonossági alapon, vagy szélesebb körben hozzáférést nyújtani más végfelhasználó 
számára. Ezt a jogosultságot az elektronikus hírközlési szolgáltató és az elektronikus hírközlő hálózat 
üzemeltetője egyoldalúan nem korlátozhatja. 
 

2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás 
2.1.1. Az előfizetői szerződés 
 
Az előfizetői szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatási követelmények 
- A szolgáltató az Eht. 129. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti előzetes tájékoztatás (a továbbiakban: 
előzetes tájékoztatás) keretében az ott meghatározott módon a (3)–(6) bekezdés szerinti információkat 
bocsátja rendelkezésre 
 a) az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződések esetén 
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) III. fejezetében; 
 b) az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Kormányrendelet IV. 
fejezetében meghatározott információk mellett. 
 
2. Az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a szolgáltató az általános szerződési feltételek útján is 
teljesíti. A szolgáltató az előzetes tájékoztatás tartalmát beépítette az általános szerződési feltételeibe. 



Ebben az esetben az előzetes tájékoztatási tartalmat egyértelműen megjelölve, könnyen megtalálható 
formában szerepeltette. Az előzetes tájékoztatás rendelkezésre bocsátásának módjára vonatkozó 
rendelkezéseket ebben az esetben az általános szerződési feltételekre alkalmazta. 
 
3. Az előzetes tájékoztatás a gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások 
kivételével valamennyi nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében tartalmazza a 
következőket: 
a) az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével 
összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló rendeletben (a továbbiakban: 
Eszmr.) meghatározott, továbbá a szolgáltató által önként vállalt egyedi szolgáltatásminőségi 
követelményeinek célértékei, ha a szolgáltatásokra a szolgáltató nem vállalta minőségi követelmények 
teljesítését, az erről szóló nyilatkozat; 
b) a díjcsomag, a rendszeres díjak, különösen az előfizetési díj, a használati díj és a forgalmi díjak, a 
szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez kapcsolódó díjak, különösen a belépési díj; 
c) az előfizetői szerződés időtartama, az előfizetői szerződésben szereplő kedvezmények 
igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó feltételek, a határozott 
idejű előfizetői szerződés időtartamának meghosszabbítására, vagy határozatlan időtartamú előfizetői 
szerződéssé átalakulására vonatkozó feltételek; 
d) a határozott idejű előfizetői szerződés Eht. 134. § (15)–(15b) bekezdése szerinti megszüntetésekor 
esedékes díjakkal kapcsolatos feltételek – ideértve a készülékkedvezmény megtérítésével kapcsolatos 
feltételeket, a készülékkedvezmény összegét és számítási módját –, valamint az elektronikus hírközlő 
végberendezés hálózat-függetlenítésére vonatkozó tájékoztatást; 
e) az előfizető jogai hibás teljesítés esetén, az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban 
meghatározott, a szolgáltatót terhelő kötbérfizetési kötelezettség esetei, az előfizetőt megillető kötbér 
meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módja, valamint az előfizetőt megillető jogok abban az 
esetben, ha a szolgáltató nem megfelelő módon reagál egy biztonsági eseményre vagy nem hoz 
megfelelő intézkedéseket a fenyegetésre; 
f) a szolgáltatóváltással, számhordozással és egyéb azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos díjak, a 
szolgáltatóváltás, számhordozás és egyéb azonosítók hordozásának késedelmes végrehajtása esetén az 
előfizetőnek járó kötbér, valamint a tájékoztatás arról, hogy az előre fizetett díjú elektronikus hírközlési 
szolgáltatás előfizetőjének szolgáltatóváltás, számhordozás esetén milyen feltételekkel kell visszatéríteni 
a megmaradt egyenlegét, továbbá 
g) tájékoztatás azon intézkedésekről és eljárásrendről, amelyeket a szolgáltató a közlések bizalmassága, 
valamint a hálózat és a szolgáltatás biztonságának védelme céljából a biztonsági események és a 
hálózatot fenyegető kockázatok kezelése érdekében tesz. 
 
4. Az internet-hozzáférés szolgáltatás és a nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési szolgáltatás 
esetén az előzetes tájékoztatás a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazza a következőket 
is: 
 a) az Eszmr.-ben meghatározott szolgáltatásminőségi követelmények tekintetében legalább 
 aa) internet-hozzáférés szolgáltatás esetén a késleltetés, csomagvesztés, és késleltetés-ingadozás 
célértékeire vonatkozó tájékoztatás, 
 ab) nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési szolgáltatás esetén, ha a szolgáltató legalább részben 
ellenőrzést gyakorol a szolgáltatás nyújtásához használt elektronikus hírközlő hálózat elemei felett, vagy 
a hálózatot üzemeltető szolgáltatóval a meghatározott szolgáltatásminőség biztosítására vonatkozó 
szerződést kötött, az új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás megkezdésének 
határideje, a meghibásodási valószínűség és a hívásjelzési késedelmekre vonatkozó követelmények; 
 b) a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott végberendezés használatával kapcsolatban megszabott 
bármely feltétel, a végfelhasználók azon jogának sérelme nélkül, hogy a nyílt internet-hozzáféréssel és 
az EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjakkal kapcsolatos 
intézkedések meghozataláról, továbbá a 2002/22/EK irányelv és az 531/2012/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
TSM rendelet) 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően választásuk szerinti elektronikus hírközlő 
végberendezést használhassanak; 
 c) a díjcsomagban foglalt adatforgalmi vagy összegkeret esetén az ilyen keret összege, a díjcsomagban 
foglalt hívások, üzenetek és adatforgalom mennyisége, valamint a kereten túli további egyedi díjszabású 
egységek, számok, szolgáltatások díjai; 



 d) szolgáltatáscsomag esetén a szolgáltatáscsomag egyes elemeinek díja külön-külön, amennyiben 
azokat a szolgáltató egymástól függetlenül is értékesíti; 
 e) tájékoztatás arról, hogy a díjcsomagban foglalt adatforgalmi keret esetében az előfizető a fel nem 
használt mennyiséget a korábbi számlázási időszakról a következő számlázási időszakra átviheti, ha ez 
a lehetőség a szerződésben szerepel; 
 f) a számla átláthatóságát és a fogyasztás nyomon követését biztosító eszközökre, különösen a tételes 
számlamellékletre, hívásrészletezőre és költségellenőrzésre vonatkozó rendelkezések; 
 g) ha a szolgáltató egyes szolgáltatások, vagy hívásirányok elérésére speciális díjszabást alkalmaz, az 
alkalmazott díjszabásra vonatkozó tájékoztatás; 
 h) az ügyfélszolgálattal és a szolgáltató által nyújtott karbantartási szolgáltatásokkal, valamint a 
kapcsolódó díjakkal kapcsolatos tájékoztatás; 
 i) a teljes, naprakész díjszabás elérhetősége; 
 j) szolgáltatáscsomag esetén a szolgáltatáscsomagra, vagy az abba tartozó egyes elemekre vonatkozó 
szerződés megszüntetésével kapcsolatos feltételek; 
 k) a szolgáltató által kezelt személyes adatokról szóló tájékoztatás, tekintettel 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 szóló, 2016. április 27-i (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkében foglaltakra; 
 l) a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára nyújtott termékek és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások részletei és tájékoztatás az ezekkel kapcsolatos aktuális információk elérhetőségéről, 
valamint 
 m) az előfizetői panaszok, díjreklamációk és kártérítési igények kezelésének folyamata, tájékoztatás az 
elektronikus hírközlési 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, valamint a határon átnyúló jogvitarendezésre vonatkozó szabályok 
ismertetése. 
  
(5) A nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás esetén az előzetes tájékoztatás 
a (3) és a (4) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a következőket: 
 a) a segélyhívó szolgálatokhoz, a segélyszolgálati állomásokhoz, valamint a segélyhívó fél 
helymeghatározásához szükséges adatokhoz való hozzáférés műszaki korlátai, ha vannak ilyenek, 
valamint 
 b) az előfizetői névjegyzékre vonatkozó nyilatkozat megadásának, módosításának, visszavonásának 
feltételei és a névjegyzékben feltüntethető adatok típusa. 
  
(7) Az Eht. 129. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti előfizetői szerződés adatainak összefoglalóját az (EU) 
2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által használandó szerződésösszefoglaló-minta létrehozásáról szóló, 
2019. december 17-i (EU) 2019/2243 európai bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott 
dokumentumminta szerint kell rendelkezésre bocsátani. 
(8) Az előfizetői szerződés megkötése során a szolgáltató az előfizetőt igazolható módon tájékoztatja 
arról, hogy az előfizetői szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően az Eht. 143. § 
(2) bekezdése szerinti elévülési időn belül az előfizető kérheti, hogy az előfizetői szerződés – általa 
megjelölt időpontjában hatályos – tartalmáról szóló, legalább az Eszr 11. § szerinti elemeket tartalmazó 
dokumentumot a szolgáltató, a rendelkezésére bocsássa. A szolgáltató e dokumentumot az előfizető 
részére a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a felek 
megegyezése szerinti tartós adathordozón, megegyezés hiányában papíron, nyomtatott formában, 
évente egyszer ingyenesen rendelkezésre bocsátja. 
 

2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája 
Az egyedi előfizetői szerződésnek az Eht. 129. § (5) bekezdésére figyelemmel legalább a következőket 
kell tartalmaznia: 
a) az előfizetői adatok körében: 
aa) az Eht. 154. § (2) bekezdése szerinti adatok; 
az előfizetői szolgáltatás nyújtása körében kezeli az előfizető azonosításához szükséges alábbi adatokat: 



 a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye; 
 b) az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma; 
 c) az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve; 
 d) az előfizető képviselőjének a)–c) pont szerinti adatai; 
 e) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma; 
 f) az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma; 
 g) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma 
 

ab) az előfizető által kapcsolattartásra, értesítésre megadott elérhetőségek; 
 
 
- Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételeiben valamely általa nyújtott elektronikus hírközlési 
szolgáltatás tekintetében – a csalás, visszaélés elleni védekezésből, valamint a szándékolatlan 
forgalmazásból eredő nagy összegű díjak kiszámlázásának megelőzése érdekében – az igénybevétel 
korlátjaként összeghatárt vagy adatmennyiséget határoz meg, az erre vonatkozó rendelkezést az egyedi 
előfizetői szerződésben meg kell jelenítenie. A korlátozó feltételektől az előfizető és a szolgáltató az 
egyedi előfizetői szerződésben egyező akarattal eltérhetnek. 
- Ha szolgáltatás természete lehetővé teszi, a korlátozó feltételt számszerű és egyértelmű mértékben 
(értékhatár, adatmennyiség stb.) kell meghatározni. A pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80%-ának 
elérését követően a szolgáltató haladéktalanul értesíti az előfizetőt és figyelmezteti a korlát túllépésének 
következményeire. 
Az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződésnek tartalmaznia kell az általános szerződési 
feltételekben foglaltaktól való valamennyi eltérést jól látható és értelmezhető módon, figyelemfelhívó 
jelleggel, továbbá az Elnök rendeletében meghatározott adatokat az Elnök rendeletében meghatározott 
felosztásban. 
 

2.3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás 
igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai 
 
2.3.1.A szolgáltatás igénybevételének folyamata 
 
2.3.2. Az előfizetői szerződés feltételei 
- A felek az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – az Eht törvényben és az 
Elnök rendeletében meghatározott módon – köthetik meg. A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató az előfizetői szerződést az általános szerződési feltételei szerint köti meg. 
- Az előfizetői szerződés megkötését megelőzően a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles térítésmentesen az előfizető rendelkezésére bocsátani 
 a) az előzetes tájékoztatást az Elnök rendeletében meghatározott tartalommal tartós adathordozón, 
vagy ha azon nem lehetséges, könnyen letölthető dokumentum útján, a fogyatékossággal élők számára 
– kérésre – akadálymentes formátumban is, továbbá 
 b) az előfizetői szerződés adatainak összefoglalóját tömör és könnyen olvasható formában, az Elnök 
rendeletében meghatározott dokumentum minta szerint. 
- Ha az előfizetői szerződés adatainak összefoglalóját technikai okok miatt nem lehetséges a szerződés 
megkötése előtt az előfizető rendelkezésére bocsátani, az előfizetői szerződés akkor lép hatályba, ha a 
szolgáltató által indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátott összefoglaló kézhezvételét 
követően az előfizető a szerződéskötésre vonatkozó szándékát megerősíti. 
- Az előzetes tájékoztatás és az előfizetői szerződés adatainak összefoglalója az előfizető rendelkezésére 
bocsátott tartalommal válik az előfizetői szerződés részévé, kivéve, ha a felek a szerződés megkötésekor 
egyező akarattal eltérnek azok tartalmától. 
 
2.3.3. Az üzleti előfizetőkkel kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályok 
1. Azon üzleti előfizető esetében, amely végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás vagy 
kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet, a szolgáltató eltérhet az Eht. 127. § (1a), (4b), (4c) és (4g) 
bekezdésének, 128. § (5) bekezdésének, 129. § (1a)–(1c) bekezdésének, 134. § (14b) bekezdésének, 
valamint az Eszr. 5. § (1)–(7) bekezdésének, 12. §-ának, 26. § (11) bekezdésének rendelkezéseitől, ha 



azon üzleti előfizető, amely végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás vagy 
közhasznú szervezet, legkésőbb az előfizetői szerződés megkötésekor kifejezetten hozzájárult ahhoz, 
hogy a szolgáltató e rendelkezésektől részben vagy egészben eltérjen. 
2. Ha az (1) bekezdés szerinti rendelkezésektől a szolgáltató el kíván térni azon üzleti előfizető esetében, 
amely végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet, az 
előfizetői szerződés megkötését megelőzően részletesen tájékoztatja az előfizetőt arról, hogy mely 
rendelkezésektől történő eltéréshez kéri az előfizető hozzájárulását, megjelölve az eltérés tartalmát is. 
E rendelkezések egy részétől való eltéréshez adott előfizetői hozzájárulás esetén az előfizetői szerződés 
tartalmazza, hogy a szolgáltató mely rendelkezésektől tér el. 
3. Az üzleti előfizető esetében – ide nem értve azon üzleti előfizetőt, amely végfelhasználónak minősülő 
mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet – a szolgáltató egyoldalúan eltérhet az 
(1) bekezdésben hivatkozott rendelkezésektől, azzal, hogy ha a szolgáltató az üzleti előfizető esetében 
alkalmazza az Eht. 129. § (1a) bekezdését, akkor az Eht. 127. § (1a) és a 129. § (1b) és (1c) bekezdését 
is alkalmaznia kell. 
4. Az üzleti előfizető esetében – az (1)–(3) bekezdésekben foglalt eltéréseken kívül – a felek egyező 
akarattal eltérhetnek az Eht. és e rendelet előfizetői szerződéssel kapcsolatos rendelkezéseitől, kivéve 
az Eht. 127. § (1), (2)–(2c), (4d) bekezdésének, 128. § (1) bekezdésének, 128/A. §-ának, 129. § (2)–
(2c) bekezdésének, 132. § (3)–(6) bekezdésének, 134. §(1a), (3)–(5), (8), (9), (12), (15), (18) 
bekezdésének, 138. § (7) és (10) bekezdésének, 139. §-ának, 140. § (3) bekezdés első fordulatának, 
141. § (1) és (2) bekezdésének, 142. § (1) bekezdésének, 143. § (1)–(2) bekezdésének, 144. § (11) 
bekezdésének, 145. §-ának, 148. §-ának, 150. §-ának, valamint az Eszr. 15. § (2) bekezdése, a 15. § 
(8) bekezdése, a 19. §, a 21. § (5) bekezdése, a 30. §, a 31. § (3)–(4) bekezdése, a 32. § és a 33. § 
rendelkezéseit. 
5. Üzleti előfizető esetén a telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról a szolgáltató 
hangfelvételt készít, amelyet visszakereshető módon, a bejelentés időpontjától számítva 1 évig megőriz. 
6. Az üzleti előfizető erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a 
szolgáltató az (5) bekezdés szerinti hangfelvétel visszahallgatását ügyfélszolgálati helyiségében 
biztosítja az üzleti előfizető részére. 
7. Az (5) bekezdés szerinti hangfelvétel másolatát a szolgáltató az üzleti előfizető kérésére 30 napon 
belül rendelkezésre bocsátja. A szolgáltató a hangfelvétel kiadását az üzleti előfizető azonosításán túl 
egyéb feltételhez nem kötheti. 
8. A szolgáltató a visszahallgatást és a másolatot az üzleti előfizető részére hangfelvételenként egy 
alkalommal ingyenesen biztosítja. 
9. Üzleti előfizető esetén az előfizetői szerződéssel kapcsolatban érkező előfizetői panasz másolatát, 
vagy az előfizetői panasz elintézéshez szükséges adatokat az üzleti előfizető kérésére a szolgáltató az 
üzleti előfizető rendelkezésére bocsátja. 
 
2.3.4. A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai, 
 
- A pénzügyi vagy adatforgalmi korlát túllépéséről a szolgáltató értesíti az előfizetőt és tájékoztatja a 
teljes körű szolgáltatás további igénybevételéhez szükséges teendőiről, feltüntetve a határértéken felüli 
igénybevétel költségeit. 
- Az internet-hozzáférés szolgáltatást és a nyilvánosan elérhető, személyközi hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató felkínálja az előfizető számára azt a lehetőséget, hogy 
 a) az idő- vagy adatforgalom alapú számlázással érintett szolgáltatások használatát ellenőrizze, 
amelynek keretében hozzáférhet a díjcsomag részét képező szolgáltatások igénybevételének mértékére 
vonatkozó aktuális adatokhoz; 
 b) a szándékolatlan fogyasztásból eredő nagy összegű díjak kiszámlázásának megelőzése érdekében 
az első bekezdésben foglalt, a szolgáltató által felkínált korlátozó feltételtől eltérő adatforgalmi korlátot 
vagy összeghatárt és ezekkel összefüggő feltételeket határozzon meg, továbbá 
 c) díjmentesen értesítést kapjon a rendellenes vagy túlzott fogyasztásról. 

2.4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz 
történő csatlakozására és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő 
2.4.1. A szolgáltatás kezdetének időpontja 
1. Az Eszr 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak esetén a szolgáltató az előfizetői szerződés 
megkötésétől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított 15 napon 



belül, vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban a 
szolgáltatás nyújtását megkezdi. 
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. 
3. Az (1) bekezdésben meghatározott, vagy a felek megállapodása alapján az (1) vagy (2) bekezdés 
szerint vállalt határidő (a továbbiakban: a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt határidő) 
elmulasztása esetén a szolgáltató kötbért fizet, melynek összegét a 7.4 pont tartalmazza.  
 
4. Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére 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 7.4.pontban meghatározott mérték felének megfelelő összegű kötbért fizet az előfizető 
részére. 
 5. Ha a szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére 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 egymással elszámolnak. A 
szolgáltató az adott előfizetői szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon 
belül visszafizeti az előfizető számára, az előfizető a részére átadott, a szolgáltató tulajdonában lévő 
eszközöket a szolgáltatónak visszaszolgáltatja. 
 
2.4.2. Változás az ajánlattevő adataiban 
Változás a szolgáltató személyében 
 Ha az elektronikus hírközlési szolgáltató helyébe (a továbbiakban: régi szolgáltató) – a szolgáltatónak 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti átalakulása, egyesülése, szétválása, vagy 
a szolgáltatás nyújtásának adott területen történő megszüntetése következtében vagy szerződés alapján 
– más szolgáltató (új szolgáltató) lép, az érintett előfizetők felé a régi szolgáltató az Eht.-nak az előfizetői 
szerződés szolgáltató általi egyoldalú módosítására vagy az előfizetői szerződés szolgáltató általi 
felmondására vonatkozó szabályai szerint jár el. A szolgáltatóváltással kapcsolatos részletes leírást a 7. 
sz melléklet tartalmazza. 

 

3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma 

3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása 
Különleges hírközlési szolgáltatások 
- A számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásra és a gépek közötti szolgáltatások nyújtására 
használt átviteli szolgáltatásokra e rész rendelkezései az e szakaszban foglalt eltérésekkel 
alkalmazandók. 
- A számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatás tekintetében nem kell alkalmazni a 127. § (4b) 
bekezdését, a 132. § (4)–(5) bekezdését és a 134. § (14), (14a), (15) és (15a) bekezdését. 
- E rész rendelkezéseit – a 86/A. § és a 149/A–149/D. § kivételével – nem kell alkalmazni azon 
számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra, amelynek foglalkoztatotti 
létszáma legfeljebb 10 fő és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg, amennyiben nem nyújt egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatást. E 
mentességéről a szolgáltató köteles a szerződés megkötése előtt igazolható módon tájékoztatni a 
végfelhasználókat. 
- A gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások tekintetében nem kell 
alkalmazni a 127. § (4b) bekezdését, a 129. § (1a) bekezdését és a 134. § (14) és (14a) bekezdését. 
- A gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások tekintetében a 132. § (3)–(9) 
bekezdésében és a 134. § (15) és (15a) bekezdésében biztosított jog kizárólag azon előfizetőt illeti meg, 
amely fogyasztónak vagy olyan üzleti előfizetőnek minősül, amely az előfizetői szerződések részletes 
szabályairól szóló NMHH rendelet szerinti mikro- vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet fogalmi 
körébe tartozik. 
 
Nemföldrajzi számok elérhetősége 
 



Az előfizetők érdekét szolgáló további eszközök és szolgáltatások biztosítása 
 (1) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előírások sérelme nélkül a 
nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles lehetővé 
tenni a végfelhasználó számára a hálózat egészében, ha ez műszakilag lehetséges 
 a) előfizetői hozzáférési ponttól – előfizetői hozzáférési pontig történő jelzésátvitel esetében 
hangfrekvenciás (DTMF) jelzőhang használatát, 
 b) a hívószám azonosítását biztosító szolgáltatást díjmentesen, 
 c) a díjmentes szelektív hívásletiltást kimenő hívásokra, kimenő és bejövő emelt díjas „SMS” és „MMS” 
szolgáltatásokra és más hasonló alkalmazásokra, valamint az egyes emelt díjas szolgáltatások előzetes 
tiltásának beállítását és a tiltás előfizetők kérésére történő díjmentes feloldását az Elnök által 
rendeletben meghatározottak szerint. 
 

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 
Segélyhívó szám 
 
Riasztási és veszélyhelyzeti SMS-tájékoztatás 
 (1) A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató a lakosság riasztásának 
és veszélyhelyzeti tájékoztatásának érdekében biztosítja ezen információk célba juttatását SMS útján. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti információk célba juttatásának költsége a szolgáltatót terheli. 

3.4. Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e 

3.5. A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye 

4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 
Felelősség az előfizetői szerződések teljesítéséért  

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 
Az internet-hozzáférési szolgáltatásokat és a nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató köteles a szolgáltatás minőségére vonatkozó információkat 
rendszeresen közzétenni az Elnök rendeletében meghatározott esetben, tartalommal, formában és 
módon, hogy az előfizetők – beleértve a fogyatékossággal élő személyeket is – átfogó, 
összehasonlítható, megbízható, felhasználóbarát, naprakész információhoz juthassanak. 
 
Az Elnöki rendelet szerint: 
(1) A szolgáltatók a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a szolgáltatásminőségi 
követelmények teljesítésére vonatkozó célértékeket kötelesek vállalnak. 
(2) Az egyedi szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit az általános szerződési feltételekben 
valamennyi szolgáltató köteles feltüntetni. 
(3) Hálózati szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozó célértékeket a szolgáltató akkor köteles 
vállalni, ha az előfizetői szám meghaladja az ezer főt. Amennyiben az előfizetői szám már a szolgáltatás 
nyújtásának megkezdésekor meghaladja az ezer főt, akkor a szolgáltatás nyújtásának megkezdésével 
egyidejűleg, egyéb esetben pedig azon évet követő első év január 1-jével köteles hálózati 
szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozó célértékeket vállalni, amelyben az előfizetői szám 
meghaladta az ezer főt. 
(4) A hálózati szolgáltatásminőségre vonatkozó, előzetesen vállalt célértékeket köteles a szolgáltató 
internetes honlapján a nyitóoldalról elérhetően, tárolható, kereshető és nyomtatható módon közzétenni, 
és azok mellett feltüntetni a vizsgálati terv szerinti ellenőrzés által megállapított, a célértékek 
teljesülésére vonatkozó adatokat. A részletes adatokat a 3. sz melléklet tartalmazza. 



(5) A szolgáltató e rendeletben előírtakon túl további szolgáltatásminőségi követelményeket és ezekhez 
tartozócélértékeket is vállalhat, melyek közzétételére a (2), valamint a (4) bekezdések rendelkezései 
alkalmazandók. 
 
 
E pontban alkalmazott fogalmak: 
- egyedi szolgáltatásminőségi követelmény: az előfizetői hozzáférési ponton a szolgáltató által az 
előfizetői szerződésben kötelezően vállalt szerződésben vállalt és teljesítendő szolgáltatásminőségi 
követelmény; 
- előfizetői szám: a szolgáltatóval előfizetői szerződéses jogviszonyban lévő egyéni előfizetők száma e 
rendeletben meghatározott szolgáltatásonként, az erre vonatkozó adatszolgáltatást megelőző év 
december 31-i állapot szerint; 
- forgalommérésen alapuló számlázási rendszer: minden olyan számlázási rendszer, ahol az előfizetők 
díjfizetése, illetve egy forgalmi keret felhasználásának mértéke, vagy a szolgáltatás igénybevétele, 
minősége részben vagy egészben az időponttól, időtartamtól, a hívások, az adatközlések számától, 
illetve az átvitt adatmennyiségtől függ; 
- hálózati szolgáltatásminőségi követelmény: a szolgáltató hálózatát, illetve szolgáltatását általánosan 
jellemző szolgáltatásminőségi követelmény; 
- régió: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. 
május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott NUTS 2. szintű 
területi egység;  
- számlázási rendszer: a szolgáltatás igénybevételének mértékét, a szolgáltató teljesítésének 
ellenértékét, illetve az előfizető által fizetendő díjat meghatározó, a számlakészítéshez szükséges alap 
adatokat előállító, tároló, feldolgozó, számlákat készítő rendszerek, folyamatok összessége; 
- számlázási egység: az adott szolgáltatás igénybevételének azon legkisebb mértéke, melyet a 
számlázási rendszer a számlázási folyamatokban alap-mértékegységként kezel, és melyet a szolgáltató 
az általános szerződési feltételekben határoz meg; 
- szolgáltatásminőségi követelmények: a szolgáltató által vállalt, kötelezően teljesítendő célértékek és 
a szolgáltatás minőségét meghatározó elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban rögzített előírások 
összessége. 
ÁSZF a 3. sz. mellékletben részeletezük az egyedi és hálózati szolgáltatás minőségi értékek tartalmát és 
vállalt értékeit. 
 
A szolgáltatás minőségének egyedi megfelelősége 
Ha a szolgáltatót az Eszr. 22.  § (1) bekezdése szerinti hibaelhárítási kötelezettség terheli, és az egyedi 
szolgáltatásminőségi követelmények valamely célértéke az előfizetői hozzáférési ponton az Eszr. 22.  § 
(1) bekezdésében foglalt határidő elteltét követően nem teljesül, melynek eredményeként  
a) a szolgáltatás csak az előfizetői szerződés szerinti minőségének romlásával, illetve mennyiségének 
csökkenésével vehető igénybe, az Eszr. 23.  § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint megállapított, az 
Eszr. 23.  § (2) bekezdés b) pontjában;  
b) az előfizetői hozzáférési ponton teljesített érték olyan mértékben tér el a célértéktől, hogy az nem 
teszi lehetővé az előfizető számára a szolgáltatás igénybevételét, az Eszr. 23. § (1) bekezdés a) és 
b) pontja szerint megállapított, az Eszr. 23. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott mértékű kötbért 
fizet a szolgáltató az előfizetőnek. A kötbér mértékét a 7.4. pont tartalmazza. 
Nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás esetén a szolgáltató köteles a beszédminőségre vonatkozóan 
százalékban kifejezett egyedi szolgáltatásminőségi követelmény célértéket meghatározni, 
melyet beszédmodellen alapuló, objektív, egybefüggő mérési sorozattal kell ellenőrizni. 
 
A szolgáltatás minőségének hálózati megfelelősége 
A szolgáltatás – a jelen általános szerződési feltételekben, illetve az egyedi előfizetői szerződésben 
meghatározott minőségi célértékeinek folyamatos megvalósulását a hálózat rendszeres ellenőrzése 
biztosítja. A mért tény adatokat a honlapon rendszeresen közzéteszi a szolgáltató. 
A szolgáltatónak a minőség helyreállítása érdekében haladéktalanul intézkednie kell, ha az ellenőrzés 
alapján megállapítja, hogy a szolgáltatás nem felel meg valamely hálózati szolgáltatásminőségi 
követelmény célértékének. Az intézkedést követően a korábban nem teljesített hálózati 
szolgáltatásminőségi követelmény teljesítésének ellenőrzését meg kell ismételnie. 



Az a szolgáltató, amely az előző naptári év december 31-én már legalább féléves időtartamban 
ténylegesen nyújtja szolgáltatását, és az előfizetői szám az ezer főt meghaladja, választása szerint a 
hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékeinek teljesülését 
a) az önmaga által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal, vagy 
b) az ISO szabványoknak megfelelően tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező szolgáltató 
által kiállított, e rendelet szerinti szolgáltatásminőségi követelményeknek történő megfelelőségre 
vonatkozó nyilatkozattal és érvényes tanúsítvánnyal, felülvizsgálati jelentéssel, vagy 
c) az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által kijelölt, illetve az erre a tevékenységre akkreditált 
tanúsító szervezet által kiállított, érvényes tanúsítvánnyal, illetőleg tanúsítás felülvizsgálati jelentéssel 
igazolhatja. 
 
Hálózati szolgáltatás minőségi értékek leírása: (1000 előfizető felett vállalt szolgáltatás minőségi 
értékek) 
- az első csatlakozás létesítési ideje, amely az érvényes szolgáltatásmegrendelés közvetlen 
szolgáltatóhoz történő beérkezése és a működő szolgáltatás rendelkezésre bocsátása között eltelt idő, 
kivéve a visszavont megrendelések 
- a hibaarány hozzáférési vonalanként, amely a hozzáférési vonalanként bejelentett évenkénti hibák 
száma;  
- csak a helyhez kötött szolgáltatások esetén alkalmazandó – hibajavítási idő, amely a hibabejelentéstől 
a szolgáltatáselem vagy szolgáltatás rendes üzemképes állapotának visszaállításáig eltelt idő;  
- a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos 
bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén, 
amely két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható 
 
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában szereplő paramétereknek lehetővé kell tenniük a  teljesítmény 
regionális, legalább NUTS 2. régió szintű statisztikai elemzését.  
 
Az első csatlakozás időt, valamint a minőségi panaszok, hibabejelentések, számla reklamációk 
kezelésének idejét a szolgáltató belső nyilvántartási rendszerében tartja nyilván. Az ügyfélszolgálati 
válaszidőt próbahívásokkal ellenőrzi és ezekről jegyzőkönyvet vesz fel.  
 
Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje 
Az Eht. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) az Eht. 129. § (5) bekezdésének a) és f) pontjai, valamint a 157. § (2) bekezdésének b) pontja 
figyelembevételével az előfizető azonosításához szükséges adatokat; 
b) a díjreklamáció tárgyát; 
c) a bejelentés időpontját; 
d) a díjreklamáció tárgyában tett intézkedéseket; 
e) a kivizsgálás eredményét; 
f) az előfizető értesítésének időpontját és módját. 
 

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 
A Szolgáltató az Előfizetői tájékoztatóban részletezi a szabályokat. 
 
4.2.1. A szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással 
van a szolgáltatás minőségére  
A tájékoztató táblában felsorolásra kerülnek a szolgáltatást befolyásoló egyéb tényezők és azok hatásai 
és felelősségi viszonyok is.  



 
4.2.2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, 
alkalmazásokhoz történő hozzáférés szabályai 
A Szolgáltató Előfizetői tájékoztatóban ismerteti az egyes szolgáltatásoknál tapasztalható külső 
veszélyeket és azok ellenei védekezés lehetséges formáit, valamint a szolgáltatás során más 
szolgáltatásokhoz való kapcsolódás esetleges korlátairól. (például video megosztó oldalak stb).  

4.3. Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat 
egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal 
kapcsolatban tehet 
Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat az ÁSZF Előfizetői Tájékoztató 5. sz. melléklete tartalmazza. 

4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei 
4.4.1. A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége 
 
4.4.2.A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hibaelhárításának a lehetővé tétele 
 

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 
A szolgáltatás szüneteltetése általános feltételei 
 
Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet:  
 
5.1.1. Az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama 
5.1.2. A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke 

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.Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető által indított 
vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, 
az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a szolgáltató az előfizető 
egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult:  
A szolgáltató köteles felhívni az előfizető figyelmét arra, hogy a korlátozás az előfizető által igénybe vett 
más, az internet-hozzáférési szolgáltatásra épülő elektronikus hírközlési szolgáltatás elérhetőségét és 
minőségét is érintheti. 
A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani 
 a) az előfizető hívhatóságát, 
 b) a segélykérő hívások továbbítását, 
 c) a szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét, 
 d) a hibabejelentőjének elérhetőségét, 
 e) olyan sebességi és minőségi jellemzőkkel rendelkező internet-hozzáférési szolgáltatást, amely 
lehetővé teszi legalább az elektronikus levelezést és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
igénybevételét (minimális szolgáltatási szintű internet-hozzáférési szolgáltatás). 
 
- Ha az előfizető több előfizetői szolgáltatást egy egyedi előfizetői szerződés keretében vesz igénybe, a 
korlátozás az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott díjtartozás, valamint a csalás esetét kivéve – 
műszakilag kivitelezhető mértékben – csak az előfizetői szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra 
terjedhet ki. 



- A szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos díjat 
számíthat fel. 
 
 
5.2.2. Egyéb okok a korlátozásra, korlátozás megszüntetése, kötbér 
 
5.2.3. Az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei, feltételei 
A szolgáltató a 3. és 4. bekezdésben foglaltakat nem alkalmazza. 

5.3. az előfizetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei 

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 
Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása 
feltételei határozzák meg az Fgytv. 17/A. §-ában és 17/C. §-ában foglaltakkal összhangban1997. évi 
CLV. törvény 17/A. §-ában, 17/B. § (1) és (3)–(3b) bekezdésében, valamint 17/C. §-ában foglaltakkal 
összhangban.. 

6.1. Hibabejelentések kezelése, folyamata, a vállalt hibaelhárítási határidő, a 
hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hiba elhárítására vonatkozó eljárás, 
6.1.1. A hibabejelentés módja 
A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás 
alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton 
rögzíteni és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig kell megőrizni. A szolgáltatónak 
a hibabejelentést az előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell 
vennie 
6.1.2. Hibaelhárítás módja 
6.1.3. A vállalt hibaelhárítási célértékek 

6.2. az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén,  
6.2.1. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 
A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták 

6.3. Az előfizetői panaszok kezelése, folyamata  
Az előfizetői panaszok szolgáltató általi kezelése  

a) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen feltételek 
szerint teheti meg a szolgáltatónál, az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve az illetékes 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknál,  
c) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető mely 
fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.  

 
Telefonos panasz és hiba bejelentés: 
A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatára érkező előfizetői jogviszonyt érintő megkereséseket, 
panaszokat, 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. 
6.3.1. díjreklamáció,  
Az Eht. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) az Eht. 154.  § (2) bekezdése, valamint a 157. § (2) bekezdésének b) pontja figyelembevételével 
az előfizető azonosításához szükséges adatokat; 
b) a díjreklamáció tárgyát; 
c) a bejelentés időpontját; 
d) a díjreklamáció tárgyában tett intézkedéseket; 
e) a kivizsgálás eredményét; 
f) az előfizető értesítésének időpontját és módját. 



6.3.2. Kártérítési igények intézése 

6.4. Az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje 
A nyilvántartásban rögzítendő adatok: az előfizető neve, címe, a panasz/hibajelenség leírása, a 
bejelentés időpontja, a panasz oka, a panasz elhárításának módja és időpontja, az előfizető elektronikus 
azonosításához szükséges adatok. 
6.4.1. 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 
A Felek a szolgáltatással teljesítésével összefüggő jogvitáikat egymással tárgyalásos úton, békéltető 
testületeken keresztül, illetve a lent felsorolt valamelyik szervhez fordulva rendezhetik. 
 
6.6.1. Hatósági hatáskör időbeli kerete 
6.6.2. A békéltető testülethez való fordulás jogáról  
6.6.3. Az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, 
elérhetőségeik feltüntetése; 
NAIH  
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. lev. cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
 

7. díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 
- Az internet-hozzáférési szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles a fogyasztók számára előre fizetéses rendszert, a csatlakozási, 
illetve bekapcsolási díjak részletekben történő megfizetését, az Elnök rendeletében meghatározott 
esetekben és módon pedig a végfelhasználók részére alternatív, kedvezményes díjjakkal kapcsolatos 
tanácsadást biztosítani, ha ilyen díjakat is alkalmaz, továbbá köteles legalább évente tájékoztatni a 
végfelhasználókat a legkedvezőbb díjszabásról. 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató a számlák meg nem fizetése esetén arányos, az egyenlő elbánás 
követelményének megfelelő, előzetesen közzétett intézkedéseket tehet. Ezeknek az intézkedéseknek 
biztosítaniuk kell, hogy az előfizető előzetesen értesítést kapjon a szolgáltatás nemfizetéséből eredő 
jogkövetkezményekről. 
- Az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy a nyilvánosan elérhető, személyközi 
hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles lehetővé tenni az előfizető számára, hogy letiltsa a 
harmadik fél közvetített szolgáltatásainak elektronikus hírközlési szolgáltatáson keresztül történő 
igénybevételét és a jövőre nézve azt, hogy a közvetített szolgáltatások a szolgáltató által kiállított 
számlán elszámolásra kerüljenek. 
 
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 
7.1.1. Egyszeri díjak  
 



Bekapcsolási, belépési díj 
 
Visszakapcsolási díj 
 
Kiszállási alapdíj, munkavégzés óradíja 
 
Sürgősségi kiszállási díj 
 
Kedvezmények az egyszeri díjakban 
 
Adminisztrációs díjak 
Számlamásolat díja 
A Szolgáltató az előfizető által kért számlamásolatért egyösszegű díjat számol fel, melynek mértékét az 
1. sz melléklet tartalmazza.  
 
7.1.2. Rendszeres díjak és forgalmi díjak 
 
Előfizetési díj 
Forgalmi díjak 
 
7.1.3. Díjazási időszakok, díjcsomagok  
 
7.1.4. A díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja,  
Számlázás gyakorisága 
A díjkiegyenlítés határideje 
 
Késedelmi kamat 
Hibajavításhoz kapcsolódó díjak,  
 
7.1.5. Kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény 
igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt  
- A szolgáltató az Eht. 149. § (2) bekezdése szerinti alternatív, kedvezményes díjakkal kapcsolatos 
tanácsadást a végfelhasználó kérésére telefonos és személyes ügyfélszolgálatán, valamint a 
végfelhasználó elektronikus úton történő megkeresésére elektronikus úton biztosítja. A tanácsadás a 
végfelhasználó igénye esetén kiterjed a fogyasztási szokásain alapuló, az eddig igénybe vett szolgáltatás 
paramétereihez összességében leginkább hasonló, kedvezőbb árú szolgáltatáscsomagok ismertetésére. 
 
7.1.6. A szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával 
esedékessé váló díjak,  

7.2. A különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések 
 
Tételes számla melléklet 
A szolgáltató az internet-hozzáférési szolgáltatás, valamint a számfüggő személyközi hírközlési 
szolgáltatás előfizetője kérésére a kiállított számlához köteles részletesebb számlamellékletet csatolni (a 
továbbiakban: hívásrészletező), amely magában foglalja a díj kiszámításához szükséges számlázási 
adatokat tartalmazó és – ha a szolgáltatás jellege ezt lehetővé teszi – a forgalmazási adatokat tartalmazó 
kimutatást, amely elektronikus számla esetén díjmentes. Ilyen számlamellékletet a szolgáltató az előre 
fizetett díjú előfizetői szolgáltatást igénybe vevő előfizető részére is köteles kiállítani, amennyiben az 
előfizető azt utólagosan kéri. 

7.3. A kártérítési eljárás szabályai 



 
7.3.1. Szolgáltató általi kártérítési igény érvényesítése 
A szabálytalan készülékhasználat, nem szerződésszerű szolgáltatás igénybevétele illetve harmadik 
személy részére történő jogosulatlan jel- vagy szolgáltatásátengedés esetén az érvényes előfizetői 
szerződéssel rendelkező Előfizető köteles – a Szolgáltatót terhelő, jogosulatlan jel- vagy szolgáltatás 
átengedéssel, illetve jogellenes jelvételezéssel érintett programcsomag hat havi díjának megfelelő 
összegű, illetve szabálytalan készülékhasználat esetén átalány kártérítés „D” jelű melléklet szerinti 
megfizetésére. 
Szolgáltató jogosult az átalány kártérítés helyett a felmerült kárának megtérítését kérni Előfizetőtől, 
különösen akkor, ha a kár mértéke az átalány kártérítés összegét jelentősen meghaladja. 
 
7.3.2. Előfizetői kártérítési igények kezelése 
 
7.3.3. Szolgáltató mentessége a kártérítési felelősség alól 
 
7.3.4. Vis maior 

7.4. Az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módjai 
A szolgáltató az Eszr rendelet alapján fennálló kötbérfizetési kötelezettségének a szerződésszegő 
magatartás megszűnésétől számított 30 napon belül – az előfizetőt megillető kötbér mértékéről, a 
kötbérfizetésre okot adó szerződésszegő magatartásról és kifejezetten a kötbérfizetési kötelezettség 
teljesítésének módjáról szóló tájékoztatással együtt – tesz eleget. A szolgáltató a kötbér összegének 
meghatározására alkalmazott számítást a tájékoztatásban olyan módon tünteti fel, hogy az előfizető 
számára lehetővé váljon a számítás helyességének ellenőrzése.  
A szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy 
 a) a kötbért az előfizető egyenlegén egy összegben jóváírja, vagy 
 b) az előfizetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét az 
előfizető részére egy összegben fizeti meg. 
- Ha az előfizetőt megillető kötbér összege meghaladja az előfizetői szerződés szerinti havi vagy időszaki 
díj hatszorosát, a szolgáltató a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét az előfizető részére egy 
összegben fizeti meg. 
 
7.4.1  A szolgáltató kötbér fizetésére köteles 
 
7.4.2. A kötbér mértéke a vetítési alap  
- Az Eszr 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak esetén a szolgáltató az előfizetői szerződés 
megkötésétől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított 15 napon 
belül, vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban a 
szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg (a továbbiakban: a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt 
határidő) vagy nyújtásának megkezdése a fent megahatározott szerinti időpontban az előfizető 
érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges, és a felek megállapodtak a szolgáltatás nyújtása 
megkezdésének újabb időpontjában, elmulasztása esetén a szolgáltató kötbért fizet, melynek összege 
minden késedelmes nap után: 
  
a) az általános szerződési feltételekben foglalt kedvezmények nélküli belépési díj egytizenötöd része; 
 
b) az előfizetői szerződés szerinti díjcsomagra az általános szerződési feltételekben meghatározott 
kedvezmények nélküli havi előfizetési díjak közül a magasabb összeg, vagy 
 
c) előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egyharmincad részének nyolcszorosa. 
 
- Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére 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 az előző meghatározott mérték felének megfelelő összegű kötbért fizet az előfizető 
részére. 
- A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató minden megkezdett 
késedelmes nap után kötbért fizet. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a 
visszakapcsolási díj egyharmada. Ha a szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér 
mértéke minden megkezdett késedelmes nap után 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. 
 

9. Az előfizetői szerződés időtartama 
 
1. A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére kötött határozott 
időtartamú előfizetői szerződés – a (2) és (5) bekezdés kivételével – legfeljebb 12 hónapra köthető meg 
azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői 
szerződés megkötésének lehetőségét, és be kell mutatni annak részletes feltételeit. 
2. 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 (1) bekezdés szerinti 12 hónapra kötött, 
azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától. 
3. A határozott idejű előfizetői szerződés lejártát vagy a 134. § (15) bekezdése szerinti elszámolást 
követően a szolgáltató az előfizető kérésére külön díjazás nélkül köteles gondoskodni arról, hogy az e 
szerződéssel együtt vásárolt készülék bármely szolgáltató előfizetőjeként használható legyen (hálózat-
függetlenítés). 
4. A (2) bekezdés alkalmazásában készülék alatt az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott audiovizuális 
médiaszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő, kép és hang megjelenítésére alkalmas készüléket kell 
érteni. 
5. Az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés elterjedését ösztönző, 
kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés a kedvezményes szerződéses feltételek 
igénybevételére jogosult előfizetővel abban az esetben is megköthető 24 hónapra, ha ahhoz nem 
kapcsolódik a (2) bekezdés szerinti készülékvásárlás. 
 6. A (1), (2) és (5) bekezdésben rögzített maximális időtartam nem vonatkozik az olyan részletfizetési 
szerződés időtartamára, amelyben az előfizető vállalta, hogy kizárólag az előfizetői hozzáférési pont 
létesítését részletekben fizeti. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére vonatkozó részletfizetési 
szerződés nem terjedhet ki az elektronikus hírközlő végberendezésre, és nem akadályozhatja az 
előfizetőt az előfizetői szerződés időtartamához és megszűnéséhez kapcsolódó jogai gyakorlásában. 
 

10. adatkezelés, adatbiztonság 

10.1. a szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, 
időtartama, 
 
10.1.1. Személyes adatok védelme, együttműködési kötelezettség 
A szolgáltató a szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot az 
Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, az e törvényben foglalt 
kiegészítésekkel kezeli. 
- Ha az adott előfizető esetében értelmezhető, a szolgáltató az adatkérésre törvény alapján jogosult 
bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv, közigazgatási szerv, valamint 
nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásához, a kérelmükre történő 
adatszolgáltatás érdekében, valamint az előfizetői szolgáltatás nyújtása körében kezeli az előfizető 
azonosításához szükséges alábbi adatokat: 
 a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye; 



 b) az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma; 
 c) az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve; 
 d) az előfizető képviselőjének a)–c) pont szerinti adatai; 
 e) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma; 
 f) az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma; 
 g) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma. 
- A szolgáltató az előző bekezdés szerinti adatokat az ott meghatározott célból az előfizetői szerződés 
megszűnésétől számított egy évig köteles megőrizni. 
 
Közléssel kapcsolatos adatkezelések 
(1) A szolgáltató – szükség szerint más szolgáltatókkal közösen – megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedésekkel gondoskodni köteles a továbbított közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatok 
jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a közléshez és a közléshez 
kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról 
(közlés bizalmassága). 
 (2) A szolgáltató csak úgy választhatja meg, és minden esetben úgy üzemeltetheti a szolgáltatás 
nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja a közlés 
bizalmasságát. 
 (3) A szolgáltató a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismerheti meg és tárolhatja, 
amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges. 
 (4)  Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett 
felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását 
követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni. 
 (5)  A nyomozó hatóságok és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban együtt: nyomozó 
hatóságok), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben foglaltak szerint, továbbá a Hivatal 
– a 11. § (3) bekezdésében előírt jogkör gyakorlása során – a közléseket megfigyelhetik, lehallgathatják, 
tárolhatják vagy a küldeménybe, közlésbe azok megfigyelése érdekében más módokon 
beavatkozhatnak. 
 (6)  A szolgáltató – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában 
meghatározott adatszolgáltatás és adatbetekintés kivételével – köteles tájékoztatni az érintett 
nemzetbiztonsági szolgálatot a szolgálat minősített adatot képező, védett telefonszámait érintő 
adatszolgáltatási megkeresésekről vagy adatkérésről. 
 
Hálózatok és szolgáltatások biztonságának védelme 
A szolgáltató – szükség szerint más szolgáltatókkal közösen – műszaki és szervezési intézkedésekkel 
köteles gondoskodni a hálózat és a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői személyes adatok biztonságáról. 
 - Az előfizetői személyes adatok megsértését jelenti a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt, vagy más egyéb módon kezelt vagy 
feldolgozott személyes adatok véletlen, vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen 
megsemmisítése, elvesztése, módosítása, jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra hozatala, vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés. 
 - A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató 
haladéktalanul köteles azt a Hatóságnak bejelenteni. 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek olyan nyilvántartást vezetni a személyes adatok 
megsértésének eseteiről, amely tartalmazza az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait, valamint 
az elektronikus hírközlési szolgáltató által megtett korrekciós intézkedéseket is. A nyilvántartásnak 
minden olyan tényre és körülményre ki kell terjednie, amely alapján a Hatóság ellenőrizni képes, hogy 
az elektronikus hírközlési szolgáltató a következő bekezdés rendelkezéseinek megfelelt-e, vagy sem. A 
nyilvántartás csak az említett cél eléréséhez szükséges információkat tartalmazza. 
- Ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az előfizető vagy más magánszemély 
személyes adatait vagy magánéletét, akkor az elektronikus hírközlési szolgáltató erről az előfizetőt vagy 
magánszemélyt is indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni. Nem kell az érintett előfizetőt vagy 
magánszemélyt értesíteni a személyes adataival való visszaélésről, ha az elektronikus hírközlési 
szolgáltató a Hatóságnak kielégítően igazolni tudja, hogy végrehajtotta a megfelelő technikai védelmi 
intézkedéseket, vagy, hogy ezen intézkedéseket alkalmazták a biztonság sérelmével érintett adatok 



tekintetében. Az ilyen technológiai védelmi intézkedéseknek értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat 
az azokhoz való hozzáféréshez engedéllyel nem rendelkező személyek számára. 
-  Az érintett előfizetők vagy magánszemélyek értesítésére irányuló szolgáltatói kötelezettség sérelme 
nélkül – amennyiben a szolgáltató még nem értesítette az előfizetőt vagy magánszemélyt a személyes 
adatok megsértéséről – a Hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
véleményének kikérését követően, kötelezheti erre, miután megfontolta a biztonság megsértésének 
várható hátrányos hatásait. 
- Az előfizetőnek vagy magánszemélynek szóló értesítés tartalmazza legalább a személyes adatok 
megsértésének jellegét és azokat az információs pontokat, ahol az előfizető további felvilágosítást 
kaphat, továbbá intézkedéseket javasol a személyes adatok megsértése lehetséges hátrányos 
hatásainak enyhítésére. A Hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a személyes adatok 
megsértésének következményeit, és az annak orvoslására az elektronikus hírközlési szolgáltató által 
javasolt, vagy megtett intézkedéseket. 
 -  A szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt és indokolt esetben a felhasználót a hálózat egységességét és 
a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések 
ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető, a felhasználó által 
tehető intézkedésekről. 
- Ha a hálózat egységességét és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény 
következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a szolgáltató legalább 
ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja a felhasználókat a korábban nem 
ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében a felhasználó által tehető intézkedésekről, és 
azok várható költségeiről. A szolgáltató által nyújtott tájékoztatásért külön díj nem kérhető a 
felhasználótól. A szolgáltató által nyújtott tájékoztatás nem mentesíti a szolgáltatót a védelem 
érdekében teendő, a hálózat egységességével és a szolgáltatás megszokott biztonsági szintjének 
visszaállítása érdekében szükséges intézkedések megtétele alól. 
- A szolgáltató a személyes adatok védelmével, a szolgáltatás nyújtása során továbbított közlések 
bizalmasságával, valamint a hálózat és a szolgáltatás biztonságával kapcsolatos, e törvényben 
meghatározott kötelezettségein túlmenően, a biztonsági esemény kezelése érdekében vagy biztonsági 
esemény jelentős kockázatának fennállása esetén a megelőzés érdekében szükséges műszaki és 
szervezési intézkedések szempontjait, a megteendő intézkedések határidejét, a személyes adatok 
kezelésének részletes szabályait, a szolgáltatás nyújtása során továbbított közlések és küldemények 
bizalmasságának védelmére vonatkozó különleges feltételeket, valamint az azonosítókijelzés és 
hívásátirányítás feltételeit az Elnök rendeletben állapítja meg. 
- Amennyiben valamely értéknövelt szolgáltatás nyújtásához a forgalmi adatokon kívüli 
helymeghatározási adatok szükségesek, a szolgáltató köteles a felhasználót, és előfizetőt tájékoztatni 
ezen adatok típusáról, az adatfeldolgozás céljáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy az adatokat 
szükséges-e harmadik fél számára továbbítani. 
- A felhasználóval, előfizetővel kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat – a 
158. §-ban foglalt adatfeldolgozás kivételével – az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag a 
felhasználó vagy az előfizető hozzájárulása esetén dolgozhatja fel és csak olyan mértékben és 
időtartamig, amely szükséges az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához. 
- A felhasználó és az előfizető a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
- Az előfizető és a felhasználó számára a hozzájárulás megadása esetén biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy a hálózathoz való minden egyes csatlakozás alkalmával, illetve minden egyes továbbítás esetén 
egyszerű módon és díjmentesen ideiglenesen letilthassa a hozzájárulás szerinti adatok kezelését. 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató az adatkérésre külön törvény szerint jogosult bíróság, ügyészség, 
nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat 
törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, kérelemre köteles megállapítani és 
részükre továbbítani a felhasználóval és az előfizetővel kapcsolatos, a forgalmi adatokon kívüli 
helymeghatározási adatokat. 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató az ismeretlen helyen tartózkodó személy hollétének megállapítása 
– ennek keretében kapcsolatrendszerének, feltételezhető tartózkodási helyének megismerése – céljából 
a körözési eljárást lefolytató szerv megkeresésére köteles megállapítani és részére továbbítani a 
felhasználóval és az előfizetővel kapcsolatos hívásforgalmi, helymeghatározási és előfizetői adatokat. 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató az előző kettő bekezdés szerinti helymeghatározási adatok 
szolgáltatását a hálózatában, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által meghatározott 
követelményrendszer szerint rendelkezésre álló helymeghatározási adatoknak a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat által előírt technikai szempontok szerinti továbbításával köteles teljesíteni. 



 
10.1.2. Az előfizetői listák, az előfizetői névjegyzékek, címtárak  
-  A szolgáltató valamennyi helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő előfizetőjéről évente az 
Elnök rendelete szerint előírt formában előfizetői névjegyzéket köteles készíteni. Az elektronikus 
hírközlési szolgáltató vagy más információs szolgáltató létrehozhat címtárakat, amelyben az előfizetőkre 
vonatkozó adatok meghatározott csoportosításban szerepelnek. 
 
10.1.3. Adatszolgáltatás, publikus 
 
10.1.4. Az adatok felhasználása közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra  
(4)  A beszédcélú elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók kötelesek az egyetemes 
szolgáltatóknak átadni – az előfizető hozzájárulásától függően – az Elnök rendeletében meghatározott, 
az előfizetőkre vonatkozó, a beszédcélú elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók által e 
törvény alapján kezelt adatokat. Az így átadott előfizetői adatok ettől eltérő célra nem használhatók fel. 
 
10.1.5. Forgalmi és számlázási adatok  
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató az adatkérésre törvény alapján jogosult bíróság, ügyészség, 
nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv, közigazgatási szerv, valamint nemzetbiztonsági 
szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásához, a kérelmükre történő adatszolgáltatás 
érdekében, valamint az előfizetői szolgáltatás nyújtásával összefüggésben – amennyiben az adott 
előfizető esetében értelmezhető – kezeli az előfizető részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak 
beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése körében keletkezett alábbi adatokat: 
 a) az Eht. 154. § (2) bekezdés a)–e) pontjában foglalt adatok; 
 b) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója; 
 c) az előfizető hozzáférési pont címe és az állomás típusa; 
 d) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma; 
 e) a hívó és a hívott előfizetői számok; 
 f) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés 
időtartama, illetve a továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó 
hálózat és cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), 
IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók; 
 g) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma; 
 h) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok; 
 i) a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei; 
 j) telefon szolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem 
elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok; 
 k) 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. 
 - A szolgáltató a fenti bekezdés szerinti adatokat az előfizető részére történő számlázás és a kapcsolódó 
díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából a 143. § (2) bekezdése 
szerinti elévülési időn belül kezeli. 
- A szolgáltató a fenti bekezdés a) pontja szerinti adatokat a fenti bekezdésben meghatározott szervek 
törvényben meghatározott feladataik ellátásához kapcsolódó adatigénylése teljesítése céljából, kizárólag 
a 159/A. § (3) bekezdése szerinti megőrzési időtartam végéig kezeli. 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató értéknövelt szolgáltatások nyújtása, vagy saját üzletszerzés 
céljából – az előfizető vagy a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásával az ilyen szolgáltatások 
nyújtásához, illetve értékesítéséhez szükséges mértékig és ideig – kezelheti a (2) bekezdés szerinti 
adatokat. Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető és a felhasználó a 
hozzájárulását bármikor visszavonhassa. 
- Az e törvény, illetve más törvények által lehetővé tett, illetve előírt különféle célú adatkezeléseket az 
elektronikus hírközlési szolgáltatónak el kell különítenie egymástól. Az elkülönítés történhet 
 a) kezelési cél szerint fizikailag elkülönített adatkezelési rendszerekben, amelyekben egymástól 
függetlenül vannak eltárolva az eltérő kezelési céllal kezelhető adatok; 



 b) logikailag elkülönített adatkezelési rendszerben, amelyben a különféle céllal kezelhető adatok közös 
rendszerben vannak eltárolva, azonban az adatokhoz való hozzáférések az adatkezelés célja szerint 
elkülönülnek egymástól. 
- A (2) bekezdés szerinti adatok közül az előfizető családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, 
tartózkodási helyére vonatkozó információ, az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az őt 
hívó és az általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja 
átadható 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. 
- A (2) bekezdés szerinti adatok közül átadható 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 
előfizető családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helyére vonatkozó információ, az 
előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az őt hívó és az általa hívott előfizetői számok, a hívás 
vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja, valamint időtartama. A közvetlenül vagy közvetve 
a vételi vagy az eladási árak rögzítésére, a piac felosztására – beleértve a versenytárgyalási összejátszást 
is –, vagy a termelési, eladási kvóták meghatározására irányuló versenytársak közötti megállapodás 
vagy összehangolt magatartás miatt versenyfelügyeleti eljárást folytató Gazdasági Versenyhivatalnak a 
mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás 
igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott 
azonosítók is átadhatók. 
- A (2) bekezdés szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, a (3) 
bekezdésben meghatározott adatmegőrzési időn belül átadhatók: 
 a) azoknak, akik az elektronikus hírközlési szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések 
kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik; 
 b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére; 
 c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak; 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult bíróság, 
ügyészség, nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv, valamint nemzetbiztonsági 
szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából – kérelemre köteles átadni 
vagy hozzáférhetővé tenni a (2) bekezdés alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatónál rendelkezésre 
álló adatokat. 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató – a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) 
törvényben meghatározott feladatai ellátásának körében a természetes személy előfizetőkkel való 
telefonos kapcsolatfelvétellel megvalósuló statisztikai adatgyűjtés biztosítása céljából – a KSH kérelmére 
köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a kérelemben megjelölt természetes személyek körére 
vonatkozóan 
 a) a természetes személyről megadott előfizetői személyazonosító adatok alapján az előfizetőhöz 
rendelt hívószámot, amennyiben a természetes személy rendelkezik előfizetéssel az elektronikus 
hírközlési szolgáltatónál, vagy 
 b) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a természetes személy az elektronikus hírközlési szolgáltatónál 
előfizetéssel nem rendelkezik. 
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató a (10a) bekezdés szerinti adatkérés során tudomására jutott 
személyes adatokat semmilyen más célra nem használhatja fel és azokat az adatszolgáltatás teljesítése 
után haladéktalanul törli. 
- A KSH az átvett adatokat a statisztikai adatelőállítási folyamatban addig kezeli, amíg az annak 
végrehajtásához indokolt. A személyes adatokat és az előfizetői állomás számát a KSH elkülönítetten 
tárolja, e két adatállomány összekapcsolására csak az adatgyűjtés-szervezés és a lekérdezés idejére 
jogosult. A feladat megszűnésekor, így különösen az egyes adatfelvételek lezárását követően az azokhoz 
kapcsolódóan átvett adatokat a KSH törli. 
 - Az elektronikus hírközlési szolgáltató – 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. 
 
10.1.6. Adatok átadásának esetei 
(1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb 
kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az Eht. 118. § (4) bekezdésében meghatározott 
feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak a 157. § szerint 
jogszerűen kezelhető adatok köréből az előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az 
adatátadásnak a (3) bekezdés szerinti indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési 
szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt 
létrehozni.  
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott célból csak az Eht. 129. § (5) bekezdésének a)-c) 
illetve f) pontjában foglalt előfizetői adatokat adhatja tovább.  
(3) Az előfizető adatai az Eht. 118. § (4) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, illetőleg abban 
az esetben adhatók át, illetve kerülhetnek be a közös adatállományba, ha  

a) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi 
lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy  
b) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető 
ellen, illetve az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy  
c) az igénylő, illetve az előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a 
megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan 
hamis, hamisított vagy érvénytelen).  

(4) A szolgáltató köteles az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről.  
(5) A közös adatállomány kezelésére, annak időtartama tekintetében a Eht. 157. § (3) bekezdését kell 
alkalmazni. Az adatok kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatók fel.  
(6) Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a szolgáltató köteles 
haladéktalanul intézkedni az előfizető adatainak a közös adatbázisból történő törlése iránt, és értesítést 
küldeni a korábban értesített szolgáltatóknak és az érintett előfizetőnek a törlés tényéről.  
(7) Az adatállományból adatot igényelhet  

a) az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra,  
b) a Eht.157. § (8)-(10) bekezdésében megjelölt szerv, illetve hatóság,  
c) bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot 
tartalmaz.  

(8) A közös adatállomány létrehozása, valamint az adatkezelő és az adatfeldolgozó megbízása, valamint 
azok jogai és kötelezettségei tekintetében az érintetteknek írásban kell megállapodniuk.  

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

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 
 
12.1.1. Az előfizetői szerződés módosítása 
(4) A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén köteles a módosításról a hatálybalépését 
megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett előfizetőket tartós adathordozón, az Elnök 
rendeletében meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és 
a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt. 
 
 



Határozatlan idejű szerződések esetében: 
- A határozatlan időre kötött előfizetői szerződések tekintetében az Eht. 132. § (2) bekezdés c) pontja 
szerinti esetnek minősül különösen az olyan költség – az előfizetői szerződés megkötésekor előre nem 
látható – növekedése, amely a szolgáltató harmadik személlyel fennálló szerződéses kapcsolatából ered 
és közvetlenül beépül a szolgáltatás díjába. 
- A határozatlan időre kötött előfizetői szerződés tekintetében a szolgáltató meghatározhat olyan feltételt 
az egyedi előfizetői szerződésben vagy az általános szerződési feltételekben, amely alapján a fogyasztói 
árszínvonal meghatározott változása esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjának naptári 
évenként legfeljebb egyszeri módosítására. E feltétel bekövetkezése esetén a szolgáltató az Eht. 132. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint jogosult az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani. 
- A (2) bekezdésben foglalt esetben a díjváltozás mértéke nem haladhatja meg a megelőző naptári évre 
a Központi Statisztikai Hivatal által megadott tényleges fogyasztói árindex mértékét. 
 
Határozott idejű szerződések esetében: 
 
Az általános szerződési feltételek módosítása tekintetében az Eht. 132. § (3) bekezdésében 
meghatározott értesítés legalább a következőket tartalmazza: 
 a) az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseinek pontos megjelölését; 
 b) a módosítások lényegének rövid leírását; 
 c) a módosítások hatálybalépésének időpontját; 
 d) a közzétett általános szerződési feltételek 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, 
szolgáltatáscsomag esetében szolgáltatásonként elkülönítve; 
 f) az Eht. 132. § (6) bekezdés c) pontja szerinti egyoldalú szerződésmódosítás esetén azt a feltételt, 
jogszabályváltozást, hatósági vagy bírósági döntést, amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja, 
valamint 
 g) az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat. 

 
Szerződéskötéskor a szolgáltató – a honlapra való utalással – tájékoztatja az előfizetőt az általános 
szerződési feltételek 30 napon belül hatályba lépő módosításairól, ha a módosítások a megkötésre kerülő 
előfizetői szerződést érintik. 
- A szolgáltató nem köteles a 12.1.2. pont első bekezdésében foglalt értesítési határidőket az általános 
szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek 
módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással 
kizárólag valamely előfizetői díj csökken.  
 
12.1.2. Az előfizetőt megillető jogok egyoldalú szerződés módosítás esetén 
A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató egyoldalú 
szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az előfizető azonnali 
hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. 
- Nem jogosult az előfizető az előző bekezdés szerint felmondani az előfizetői szerződést, ha a módosítás 
 a) következtében az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az 
előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg, 
 b) adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az előfizető számára hátrányos rendelkezést, vagy 
 c) kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul. 
- Nem tekinthető az előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi 
korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált 
csatornák összetételének módosítása – ide nem értve az csatornasorrend megváltoztatását, valamint 
azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az előfizető 
számára –, vagy a személyes adatok kezelésének az előfizető számára nem egyértelműen előnyös 
megváltoztatása, még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal járnak együtt. 
- Nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak valamely szerződési feltétel olyan változása, amely 
a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érdemben módosítja. 
- A felsorolás  a) és b) pontjában foglaltak fennállását a szolgáltatónak kell bizonyítania. 
 



Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél 
kezdeményezheti. A kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor 
tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Nem 
tekinthető az előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának az előfizetői szerződés 
teljesítéséhez kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése, így 
különösen a szolgáltatás további igénybevétele, illetve a szolgáltatás ellenértékének megfizetése, ettől 
érvényesen eltérni nem lehet. Amennyiben az előfizető a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó 
szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges magatartással nem fogadja el, a szerződés változatlan 
feltételekkel hatályban marad. 

12.2. az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás 
teljesítésének határideje 
 
12.2.1. Átírás 
(4) Amennyiben a szolgáltató az átírást az általános szerződési feltételeiben vállalt határidőn belül nem 
teljesíti, kötbért köteles fizetni, melynek összege 7.4. pontban van részletezve.  
 
12.2.2. Áthelyezés 
A szolgáltató az értesítésben köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt az őt megillető 
felmondási jogról. 

a) de legfeljebb az áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 90 napon belüli  
b), amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 90 napot, vagy 
c) az áthelyezési igényt rajta kívül álló ok miatt elutasítja; 
d) az áthelyezési igényt – a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 15 napos 
határidő elteltét követően is esedékes – díjtartozása miatt elutasítja vagy 
 

- A szolgáltató az áthelyezésért annak költségeihez mérten indokolt és méltányos díjat számíthat fel. A 
szolgáltató az áthelyezés díjáról az előző bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értesítésben az előfizetőt 
tájékoztatja. 
 
Az előfizetői hívószám változtatása 
 
12.2.3. Csomagmódosítás 

12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 
 
12.3.1. Előfizetői szerződés felmondása  
(3) A szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását az előfizetővel tartós adathordozó útján köteles 
közölni azzal, hogy a tartós adathordozó elérhetővé tételéről az előfizetőt igazolható módon külön 
értesíti, kivéve, ha az alkalmazott tartós adathordozó jellege ezt nem indokolja.  
(7) A szolgáltató az előfizetői szerződést 15 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az 
előfizető az esedékes díjat a fizetési határidő elmulasztását követően elküldött, jogkövetkezményekre 
figyelmeztető első értesítést legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem 
egyenlítette ki. Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha az előfizető a díjtartozás 
összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervhez kérelmet 
terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a szolgáltatót, feltéve, hogy az előfizető a nem vitatott 
és a szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti. A szolgáltató köteles az 
előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét biztosítani. 
(8)  Megszűnik az előfizetővel kötött előfizetői szerződése az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatónak 
a más szolgáltatóval kötött – olyan, az adott előfizetői hozzáférésen az előfizető számára előfizetői 
szolgáltatás nyújtása céljából igénybe vett nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó – szerződésének 
hatálybalépésével egyidejűleg, amelyről a szolgáltató az előfizetőt értesíteni köteles a megszűnés előtt 
15 nappal. 



(9)  Ha a szolgáltató az előfizetői szolgáltatást más szolgáltatóval a (8) bekezdés szerinti 
nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó szerződés alapján nyújtja, köteles az előfizetőt a 
nagykereskedelmi hozzáférésre irányuló szerződés felmondásáról haladéktalanul értesíteni. 
c) ha a felek közös akarattal kizárták annak lehetőségét, hogy a határozott időtartamú előfizetői 
szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lépjen. 
(14b) A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról az előfizető kifejezett 
nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. Nem 
hosszabbítható meg a szolgáltatáscsomagra vagy szolgáltatásokból és végberendezésekből álló 
csomagra vonatkozó határozott idejű előfizetői szerződés időtartama, ha a szerződés módosítására azért 
kerül sor, mert az előfizető ugyanazon internet-hozzáférési szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető 
számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatótól újabb elektronikus hírközlési 
szolgáltatást rendel meg, vagy további elektronikus hírközlő végberendezést igényel, kivéve, ha az 
előfizető a szerződés módosításakor a meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul. 
 
12.3.2.Határozott idejű szerződés esetén alkalmazandó szabályok 
– ideértve a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket is –,.  
Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet. A jogkövetkezmény alkalmazására 
vonatkozó további feltételeket az Elnök rendeletben állapítja meg. 
 
Határozott idejű szerződések megszűntetése, értesítések 
12.3.3. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei 
 

12.4. Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 
- Amennyiben az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények 
figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést jogosult a határozott időtartam lejárta előtt 
felmondani, a szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket követelheti, ha az 
előfizető a készüléket a felmondást követően is meg kívánja tartani, a felmondáshoz egyéb hátrányos 
jogkövetkezményt nem fűzhet. 
- Ha az előfizető határozott időtartamú előfizetői szerződéssel szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, és a 
szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a határozott időtartam lejárta 
előtt jogosulttá válik az előfizetői szerződést a szolgáltatáscsomag részét képező bármely elektronikus 
hírközlési szolgáltatás tekintetében felmondani, a szolgáltatáscsomag valamennyi elektronikus hírközlési 
szolgáltatása tekintetében jogosulttá válik a szerződés felmondására.  
- Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az Eszr. 8. § (1) bekezdése szerinti időpontban az előfizető 
érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek az Eszr. 8. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtása megkezdésének újabb időpontjában, az előfizetői 
szerződés az előfizetői szerződés megkötésétől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti 
hatálybalépés napjától számított 16. napon, vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása 
szerinti későbbi időpontban megjelölt napot követő napon megszűnik. 
- 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. 
Az Előfizető a szerződést azonnali hatállyal írásban a Szolgáltató súlyos szerződésszegő magatartása 
esetén mondhatja fel, azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 
legalább 15 napos határidővel felszólította a Szolgáltatót és ez a határidő eredménytelenül telt el. 
Azonnali hatályú felmondási ok különösen, ha a Szolgáltató a szolgáltatást jogosulatlanul szünetelteti 
vagy megszünteti. 
 
Határozott idejű szerződés esetén 
Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú 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 időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől 
nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben 
a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a 
felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 



 
- Az előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 
14 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja, ha 
 a) az előfizetői szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az előfizetői 
szerződésben megjelölt előfizetői hozzáférési ponton vagy cím, helyrajzi szám szerint megjelölt 
igénybevételi helyen a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak 
vagy nem vehető igénybe, vagy 
 b) az internet-hozzáférés szolgáltatás nem teszi lehetővé a szolgáltató által az előfizetői szerződés 
részeként nyújtott digitális tartalom vagy alkalmazás elérését, használatát. 
 
- Az előző bekezdés szerinti határozott idejű előfizetői szerződés felmondása esetén vagy, ha az előfizető 
a határozatlan idejű előfizetői szerződést az előző bekezdésben meghatározott okokból mondja fel, a 
felek egymással elszámolnak, melynek keretében a szolgáltató a szerződéskötéstől vagy az Eht. 129. § 
(1b) bekezdésben foglalt hatálybalépéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint 
forgalomarányos díjat tartalmazó szolgáltatás esetében az előfizető által felhasznált forgalom díját vagy 
a szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét követelheti. A szolgáltató 
egyéb költséget, így különösen felmondási vagy adminisztrációs díjat nem számíthat fel. Az előfizetői 
szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltató igazolható módon tájékoztatja az előfizetőt a 
felmondási jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és következményeiről. 
- Az előfizető jogosult a határozott időtartam lejárta előtt felmondani az Eht. 134. § (15) vagy (15b) 
bekezdése szerint az elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy szolgáltatáscsomag igénybevételére kötött 
előfizetői szerződést az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy a szolgáltatáscsomag 
valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatása tekintetében, ha: 
 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, vagy 
 
 c) a szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti. 
  
- Ha az előfizető az előző bekezdés szerinti esetkörben mondja fel a határozott idejű előfizetői 
szerződést, az előfizető által megtérítendő készülékkedvezmény összege nem haladhatja meg sem az 
előfizetői szerződés megszűnésétől a határozott idő lejártáig fizetendő havi vagy időszaki díjak összegét, 
sem a készülékkedvezménynek a határozott időtartam hátralevő részére eső időarányos részét. 
- A megtérítendő készülékkedvezmény számítási módját olyan részletességgel kell rögzíteni az előzetes 
tájékoztatásban, hogy az előfizető a megtérítendő összeget még az előfizetői szerződés felmondása 
előtt előre ki tudja számítani. 
- A határozott idejű előfizetői szerződés e fejezetben részletezett felmondása esetén az előfizetői 
szerződés a felmondó nyilatkozat szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 
- Az Eht. 134. § (15a) bekezdése szerinti jogkövetkezményt a szolgáltató a szolgáltatásnyújtás 
megkezdésétől az előfizetői szerződés az előző bekezdés szerinti megszűnéséig jogosult felszámítani. 
Ha az előfizető által megtérítendő összeg csak a szerződés megszűnése után állapítható meg, akkor az 
előfizető előzetes érdeklődésére a szolgáltató ismerteti az összeg megállapításához alkalmazott, az 
előfizető szerződésére vonatkozó számítási módot olyan részletességgel, hogy az előfizető az összeget 
előre ki tudja számítani. 
- A gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások esetén az előző kettő 
bekezdésben biztosított jog a fogyasztót vagy azon üzleti előfizetőt illeti meg, amely végfelhasználónak 
minősülő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet. 
- Ha a fogyasztónak kínált szolgáltatáscsomag vagy szolgáltatásokból és végberendezésből álló csomag 
tartalmaz legalább egy internet-hozzáférés szolgáltatást vagy egy nyilvánosan elérhető, számfüggő 
személyközi hírközlési szolgáltatást, a szolgáltatáscsomag minden elemére alkalmazni kell a fenti 
bekezdésben foglaltakat, ideértve e rendelkezések azon elemekre történő értelemszerű alkalmazását is, 
amelyek egyébként nem tartoznának a hatályuk alá. 
 

12.5. egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik 



 
Az előfizetői szerződés az Eht. 134. §-ban foglalt eseteken túl megszűnik 
- Internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak az előfizetői szerződés megszűnése esetén – 
az előfizető kérésére – díjmentesen lehetővé kell tennie a szolgáltató által biztosított, az internet-
hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó e-mail-címre érkező üzenetekhez való hozzáférést vagy ezen 
üzenetek előfizető által megadott e-mail-címre történő továbbítását a felmondástól számított 6 hónapos 
időtartamra. Az előfizető kérése esetén a szolgáltató a hozzáférést, illetve a továbbítást ezt meghaladó 
időtartamra is biztosíthatja, ennek feltételeit az általános szerződési feltételekben határozza meg. 
- A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnését megelőző, az Eht. 134. § (14) bekezdése szerinti 
tájékoztatás kiterjed: 
 a) a határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződés olyan 
lényeges tartalmi elemeire, amely az igénybe vett szolgáltatás esetében értelmezhető, így különösen az 
alapvető díjszabásra, az adatforgalmi korlátozásra, az adatátviteli sebességekre, a lefedettségre, a 
műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételére; 
 b) a legkedvezőbb díjszabásra vonatkozó tájékoztatás tekintetében az előfizető felhasználási 
szokásainak figyelembevételével a határozott időtartamú előfizetői szerződéssel igénybe vett 
szolgáltatás paramétereihez összességében leginkább hasonló legkedvezőbb díjazású díjcsomagra, 
továbbá 
 c) a határozott idejű szerződés megszüntetésének általános szerződési feltételekben meghatározott 
lehetséges módjaira. 
 
- Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az Eszr 7. § (1) bekezdés szerinti időpontban az előfizető 
érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői 
szerződés a megkötésétől számított 90. napon megszűnik. 
- A szolgáltató a szerződés újabb feltöltés nélküli megszűnésekor az előfizető – az Eht. 143. § (2) 
bekezdése szerinti elévülési időn belül előterjesztett – kérésére elszámol. Semmis az előfizetői szerződés 
azon rendelkezése, mely szerint a fel nem használt egyenleg elvész, vagy az előfizetőnek nem jár vissza. 

12.6. Azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget 
tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná 
 

13. Az előfizetőnek és a Szolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb 
kötelezettségei 

13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 
Előfizető együttműködési feladatai 
 
Átláthatóság, az ajánlatok összehasonlíthatósága, az információk közzététele 
- Az internet-hozzáférés szolgáltatást vagy a nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató az ajánlatok átláthatósága, összehasonlíthatósága érdekében az általa nyújtott 
szolgáltatások jellemzőiről az Eszr 10. § (6) bekezdése szerinti információkat közzéteszi és naprakészen 
tartja az Eht. 144. § (8) bekezdése szerinti célok teljesítésére alkalmas módon. A közzététel részletes 
szabályait, valamint a géppel olvashatóság biztosítása érdekében szükséges műszaki együttműködési 
előírásokat a Hatóság a honlapján közzéteszi. A szolgáltatók a közzététel során kötelesek ezeket 
betartani. 
- Az Eht. 144. § (9) bekezdésében meghatározott, a végfelhasználók rendelkezésére álló, 
térítésmentesen hozzáférhető független összehasonlító eszköz (a továbbiakban: összehasonlító eszköz) 
tartalmazza az ismétlődő vagy a fogyasztáson alapuló díjak ellenében nyújtott szolgáltatások árait és 
díjszabásait, valamint a minimális szolgáltatásminőség vállalása, vagy a szolgáltatásminőségre 
vonatkozó előírás esetén a szolgáltatás minőségét. 
 
Az összehasonlító eszköz: 
 a) működése szempontjából szolgáltatóktól független, a különböző szolgáltatók egyenlő súllyal 
szerepelnek a keresési találatokban; 
 b) egyértelműen feltünteti az összehasonlító eszköz tulajdonosait és üzemeltetőit; 



 c) az összehasonlítás alapjául egyértelmű, objektív feltételeket határoz meg; 
 d) nyelvezete egyszerű és egyértelmű; 
 e) pontos és naprakész tájékoztatást nyújt, továbbá jelzi a legutóbbi frissítés időpontját; 
 f) elérhető minden internet-hozzáférés szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési 
szolgáltatást nyújtó számára, a piac jelentős részét lefedő ajánlatot tartalmaz, ennek hiányában ezt 
egyértelműen jelzi az eredmények megjelenítése előtt; 
 g) lehetővé teszi a téves információk hatékony bejelentését és 
 h) lehetővé teszi a fogyasztók rendelkezésére álló ajánlatok árainak, díjszabásainak és 
szolgáltatásminőségének összehasonlítását. 
 
Az előfizetők értesítése 
- Az Eht. 144. § (4) bekezdés a) pontja szerinti tartós adathordozón történő értesítést a szolgáltató által 
megküldöttnek kell tekinteni, ha a szolgáltató biztosította, hogy az értesítéssel érintett információ az 
előfizető számára hozzáférhetővé váljon. 
- A szolgáltató az Eht. 144. § (4) bekezdés a) pontja szerinti tartós adathordozón történő értesítés 
esetén a tartós adathordozó elérhetővé tételéről az elérési út megjelölésével értesíti az előfizetőt. 
- A szolgáltató az előfizetői szerződés időtartama alatt biztosítja az előfizető számára az elektronikus 
tárhelyen tárolt információkhoz való hozzáférést. 
- Ha az előfizetői szerződéssel kapcsolatos információk elektronikus tárhelyen érhetőek el, az előfizetői 
szerződés megszűnését követő egy évig a szolgáltató biztosítja az előfizető részére az elektronikus 
tárhelyhez való hozzáférést. 
 
Az előfizetők tájékoztatása  

b) az abban foglaltakról a hangszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli 
tájékoztatást ad.  

(2) Az internet-hozzáférési, illetve a nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató a Hatóság által meghatározott tartalommal, térítésmentesen közérdekű 
tájékoztatást köteles eljuttatni az előfizetői és a végfelhasználói számára. A közérdekű tájékoztatásnak 
ki kell terjednie legalább az alábbiakra: 
 a) a szerzői vagy adatvédelmi jogokkal, törvénybe ütköző használattal és az ártalmas tartalom 
terjesztésével kapcsolatos jogsértésekre és azok jogkövetkezményeire vonatkozó információkra, és 
 b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet 
és a személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelem céljából rendelkezésére álló 
eszközökre. 
(4) Ha elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály az előfizető értesítésének módját nem határozza 
meg, a szolgáltató értesítési kötelezettségének választása szerint – az (5) és (6) bekezdésben 
foglaltakra figyelemmel – a következő módon tehet eleget: 
 a) tartós adathordozó útján, azzal, hogy a tartós adathordozó elérhetővé tételéről az előfizetőt 
igazolható módon külön értesíteni kell, kivéve, ha az alkalmazott tartós adathordozó jellege azt nem 
indokolja; 
 b) az előfizető közvetlen értesítésével, személyesen, postai úton, saját kézbesítés útján vagy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon; 
 c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy 
 d) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban és honlappal 
rendelkező média szerkesztőség, internetes újság vagy hírportál útján legalább két alkalommal feladott 
közlemény útján, amellyel egyidejűleg a szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is 
hozzáférhetővé tenni. 
(5) A (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott értesítési módokat a szolgáltató akkor 
alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy 
 a) a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette, 
 b) az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az elektronikus 
értesítés elfogadásáról előzetesen nyilatkozó előfizetőnek igazolható módon megküldték, vagy 
 c) a postai levélben foglalt vagy saját kézbesítés útján továbbított értesítést az előfizetőnek igazolható 
módon megküldték. 
(6) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott értesítési módot a szolgáltató kizárólag a 136. § (1) 
bekezdése szerinti értesítések esetén alkalmazhatja. 
(7) Az előfizető jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani. 



(8) Az internet-hozzáférési szolgáltatást vagy a nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles az ajánlatok átláthatósága, összehasonlíthatósága érdekében 
az általa nyújtott szolgáltatások jellemzőiről az Elnök által rendeletben meghatározott információkat, 
az ott meghatározott esetben, meghatározott gyakorisággal frissítve, világos, géppel olvasható, 
összehasonlításra alkalmas módon közzétenni, a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára 
akadálymentes formátumban is. 
(9) A végfelhasználó jogosult térítésmentesen hozzáférni legalább egy olyan független összehasonlító 
eszközhöz, amely segítségével összevetheti és értékelheti az internet-hozzáférési és a nyilvánosan 
elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatásokat, továbbá a számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatásokat. A szolgáltatóktól független vállalkozás által működtetett összehasonlító 
eszközt a Hatóság kérelemre megfelelést igazoló tanúsítvánnyal látja el. 
(10) A (9) bekezdés szerinti összehasonlító eszköz működtetése érdekében a független vállalkozás 
jogosult a szolgáltató által a (8) bekezdés szerint közzétett információkat díjmentesen felhasználni. 
(11) A szolgáltató az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt, előfizetői szerződéssel 
kapcsolatos értesítési, tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen és pontosan köteles eleget tenni. 
(12) A Hatóság határozata alapján a szolgáltató köteles a Hatóságnak a (8) bekezdés és a 139. § 
szerinti információkról adatokat szolgáltatni az információk Hatóság általi közzétételének céljából. * 
*-  A Hivatal 144. § (12) bekezdése szerinti határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat elleni keresetlevelet a 
hatósági határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani a Hivatalhoz. A bíróság az ügyben tizenöt napon 
belül határoz. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van. 
-  Az Elnök 144. § (12) bekezdése szerinti határozatával szembeni keresetlevelet a hatósági határozat közlésétől számított 
tizenöt napon belül kell benyújtani az Elnökhöz. A bíróság az ügyben tizenöt napon belül határoz. A keresetlevél benyújtásának 
halasztó hatálya van. 
-  A 144. § (12) bekezdésében foglalt határozat ellen kizárólag az az ügyfél élhet jogorvoslati kérelemmel, aki a hatósági 
eljárásban részt vett. 
 -  Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a 144. § (12) bekezdésében foglalt, a Hivatal vagy az Elnök határozatában 
megjelölt és a megadni kért adatokra vonatkozóan megfelelően részletezett adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem 
megfelelően teljesíti, a Hatóság bírságot szabhat ki, amelynek mértéke – a jogsértő előző évben elért 49. § (11) bekezdése 
szerinti nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve – a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de 
legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, 
legfeljebb százmillió forint. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság ötvenezer 
forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szolgáltató vezető tisztségviselőjét is. 
- A bírság összegének meghatározása során a Hatóság köteles mérlegelni és egymáshoz viszonyítani az ügy összes körülményét, 
a jogsértő árbevételét, az adatszolgáltatás nem teljesítésével okozott hátrányok súlyát. 
- Az adatszolgáltatásra megfelelő teljesítési határidőt kell meghatározni. 
-  A 144. § (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának megfelelőségéért, 
időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért. 
- A Hatóság a hírközlési szolgáltatók által benyújtott információk alapján összehasonlító adatokat tesz közzé, hogy lehetővé 
tegye a felhasználók és az előfizetők számára, interaktív útmutatók vagy hasonló műszaki megoldások, alkalmazások 
segítségével a független költségértékelést. 

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

 
Hatósági hotline 
(1) A Hatóság a biztonságos internethasználat, mint közérdeken alapuló cél megvalósulásának 
elősegítése, így különösen a kiskorúak védelme, a tájékozottság növelése, az erőszakos, uszító vagy 
más módon visszaélést megvalósító internetes tartalmak visszaszorítása érdekében, nem hatósági 
hatáskörben, közérdekű feladatellátása keretében internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálatot 
(a továbbiakban: internet hotline) tart fenn. 
(2) Az internet hotline működésére vonatkozó – az Eht. 149. §-ban nem szabályozott – rendelkezéseket 
a Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza (a továbbiakban: internet hotline szabályzat). 
(3) A Hatóság csak olyan internetes visszaélést vonhat az internet hotline szabályzat hatálya alá és olyan 
internetes visszaélést jogosult vizsgálni, amely nem tartozik más hatóság, bíróság vagy más állami szerv 
kizárólagos hatáskörébe. 
(10) Ha az (5) bekezdés szerinti bejelentés alapján olyan internetes visszaélés valószínűségét azonosítja 
a Hatóság, amely a Hatóság tagságával működő internetes hotline-szolgáltatók nemzetközi szövetsége 
alapokmánya szerinti, a gyermekek internetes szexuális kizsákmányolásának, illetve a gyermekek 
szexuális kizsákmányolását ábrázoló anyagok terjesztésének gyanúját veti fel, a Hatóság a 
rendelkezésére álló információkat – a (7)–(9) bekezdésben foglaltak mellett – a tagságával működő 
nemzetközi szövetség által kezelt bejelentő felületre is továbbítja. 



 
Kiskorúak védelme érdekében kezelhető adatok köre bejelentések esetén 
(1) A Hatóság és a Hatósággal a 149/D. § szerint együttműködési megállapodást kötő egyesület a 
149/B. § szerinti feladataik ellátása érdekében az ahhoz szükséges mértékben jogosultak kezelni és 
továbbítani a 149/B. § (5) bekezdése szerinti bejelentés alapján tudomására jutott alábbi személyes 
adatokat: 
 a) a bejelentőre vonatkozó személyes adatok, ha a bejelentő azokat közölte, 
 b) a bejelentett URL-k, IP-címek, a bejelentésben szereplő nevek, internetes nevek, egyéb azonosító 
adatok, képmások, hangfelvételek, képernyőfotók, weboldalcímek, webhelynevek, a bejelentett 
tartalmak elérésére szolgáló felhasználónevek és jelszavak, ha azok valamely azonosított vagy 
azonosítható természetes személyhez kapcsolhatók. 
  
 
A Hatóság együttműködési megállapodást köthet olyan, az alapszabálya szerint gyermekvédelemmel 
foglalkozó egyesülettel, amely megfelel az internet hotline szabályzatban meghatározott feltételeknek 
és vállalja a 149/B. § szerinti egyes feladatoknak az internet hotline szabályzat szerinti ellátását. Az 
együttműködési megállapodást a Hatóság az internetes honlapján közzéteszi. 
 
16. Vegyes rendelkezések 
A 25/2020 (XII.20) NMHH rendelettel módosított 13/2011 (XII.27) NMHH rendelet: 
a) az  egyetemes szolgáltatásról, valamint az  elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az  elektronikus 
hírközlési ágazatban a  személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a  magánélet védelméről szóló 
2002/58/EK irányelv és a  fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 
2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és  
b) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 104. cikkének és a X. mellékletének való megfelelést szolgálja.  
(2) Ez  a  rendelet a  nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések 
meghozataláról, továbbá az  egyetemes szolgáltatásról, valamint az  elektronikus hírközlő hálózatokhoz 
és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002/22/EK irányelv 
és az  Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2015. 
november 25-i (EU) 531/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg. 
 
 


