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IntelliHome Távközlési Szolgáltató Kft. 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS  

 

A Szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus 

hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH 

rendelet alapján a jelen előzetes tájékoztatás (a továbbiakban: Előzetes Tájékoztatás vagy ET) 

keretében az alábbiak szerinti információkat bocsátja az előfizetői szerződés megkötését 

megelőzően az előfizető rendelkezésére. 

Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizetői szerződés részévé válik a jelen Előzetes 

tájékoztatás, kivéve, ha a felek a szerződés megkötésekor egyező akarattal eltérnek annak 

tartalmától. 

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 

2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Kódex) (258) 

preambulumbekezdésére figyelemmel – mely szerint az információ átláthatósága és 

a jogbiztonság érdekében a fogyasztóvédelmi jogi szabályok szerinti tájékoztatási 

követelmények Kódexbe történő beépítése nem vezethet ahhoz, hogy ugyanazt a tájékoztatást 

a szerződéskötés előtti és a szerződéskötés dokumentumaiban is meg kelljen tenni – a jelen 

Előzetes Tájékoztatás egyes pontjai csak utalnak arra, hogy a pont szerinti tartalom a jelen 

Előzetes Tájékoztatás más pontjában vagy a Szerződés-összefoglalóban található 

 

I./A. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS 

TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ SZERZŐDÉS 

ESETÉN  

a) A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai  

A Kódex (258) preambulumbekezdésére figyelemmel a jelen pont szerinti tartalom a 

Szerződés-összefoglalóban található. 

b) A vállalkozás neve, a vállalkozás székhelyének postai címe, a telefonszáma, és az 

elektronikus levelezési címe 

Szolgáltató neve: IntelliHome Távközlési Szolgáltató Kft. 

Szolgáltató postai címe: 2142 Nagytarcsa, Déri Miksa u. 4. 

Szolgáltató telefonszáma: +36 1 371 1238 

Szolgáltató elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@intellihome.hu 

c) A szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval 

megnövelt teljes összege vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az 

ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módja, valamint az 

ezen kívül felmerülő valamennyi költség (így különösen a fuvardíj és a postaköltség), 

vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a 

feltüntetése, hogy további költségek merülhetnek fel 
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A Kódex (258) preambulumbekezdésére figyelemmel a jelen pont szerinti tartalom 

a Szerződés-összefoglalóban található. 

Az ellenszolgáltatás összegén kívül további költségek (pl. fuvardíj és  postaköltség) 

merülhetnek fel. 

 

d) A teljesítés feltételei, különösen a fizetés, a fuvarozás és a teljesítési határidő, valamint 

a vállalkozás panaszkezelési módja 

-da) A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele a kiépített hírközlési hálózat, jogi 

feltétele a megkötött előfizetői szerződés.  

-db) A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésétől vagy – ha az előfizetői szerződés 

adatainak összefoglalóját (SZÖF) technikai okok miatt nem lehetséges a szerződés megkötése 

előtt az Előfizető rendelkezésére bocsátani – a Szolgáltató által indokolatlan késedelem nélkül 

rendelkezésre bocsátott összefoglaló kézhezvételét követően az Előfizető a szerződéskötésre 

vonatkozó szándékának megerősítése, mint a hatálybalépés napjától számított 15 napon belül, 

vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban a 

szolgáltatás nyújtását megkezdi.  

-dc) A Szolgáltató jogosult az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor egyszeri díjat 

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

megkezdéséért rácsatlakozási díj fizetendő. 

Végberendezés, eszköz értékesítése esetén a Szolgáltató előrefizetésre tart igényt és a vételár 

Szolgáltató részére történő teljesítését követően adja a végberendezést/eszközt birtokba és 

tulajdonba, mely időponttól függetlenül a szolgáltatási szerződés a felek közt hatályban van és 

a Szolgáltató – a felek eltérő megállapodása hiányában – biztosítja az igényelt szolgáltatást. 

-dd)  

A Kódex (258) preambulumbekezdésére figyelemmel a jelen pont szerinti tartalom a jelen 

Előzetes Tájékoztatás II.ma) pontjában található. 

 

e) A kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség 

fennállása, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás megléte, feltételei 

ea) Az Elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabály szerint az előfizetői szerződés 

késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési Szolgáltató a 

felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. Az 

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

előzőek szerinti esetekben a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell 

számítani. Az előfizetői szerződés megszegése esetén az elektronikus hírközlési Szolgáltató a 

jogszabályban meghatározott esetekben, mértékben és módon kötbért köteles fizetni. 

 

eb) Az előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő végberendezésre vonatkozó 

polgári jogi jogviszonyra (adásvétel, bérlet) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 

szabályai az irányadók és azt az előfizető felmondása, az előfizetői szerződés megszűnése 

nem érinti és az Előfizetőt az alábbi jogok illetik meg: 

eba) Kellékszavatosság 
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Az Előfizető a Szolgáltató  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az 

Előfizető - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Előfizető által választott igény 

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha az Előfizető a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem 

kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás 

költségére az Előfizető is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a 

szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az 

Előfizető viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Az Előfizető köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a 

hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, 

hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági 

jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. 

Az Előfizető a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Előfizető igazolja, hogy a terméket,  a 

Szolgáltató  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Előfizető 

köteles bizonyítani, hogy az Előfizető által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is 

megvolt. 

 

ebb) Termékszavatosság 

Ingó dolog (termék) hibája esetén az Előfizető - választása szerint - a kellékszavatossági jogát 

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényként az Előfizető kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 

kicserélését kérheti. 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét az Előfizető a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 

számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

Termékszavatossági igényét az Előfizető kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény 

érvényesítése esetén az Előfizetőnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 

bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt az Előfizető kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, 

egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes 

érvényesítése esetén azonban az Előfizető a kicserélt termékre, illetve kijavított részre 

vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
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f) Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartama, határozatlan időre 

szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételei 

-fa) Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartama: legfeljebb 12 hónap. A 

határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is megköthető, ha az előfizetői 

szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is kapcsolódik (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 készülék értendő).    

-fb) Határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételei:  

A határozatlan idejű szerződés megszüntetése nem mentesíti az Előfizetőt a szerződés hatálya 

alatt felmerült díjfizetési és annak járulékai, valamint a szolgáltatás megszüntetés miatti és az 

ÁSZF 4. sz. mellékletben megjelölt díjak megfizetésének kötelezettsége alól, jogszabályban 

vagy az ÁSZF-ben megjelölt kivételekkel. 

A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik  

a valamelyik fél általi felmondással: 

- aa) Előfizető felmondása esetén azonnali hatállyal,  

Az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor 

jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. A felmondás azon a napon 

hatályosul, amikor írásbeli felmondás esetén a felmondás azonosításához szükséges 

adatokat tartalmazó dokumentált információ (irat) a Szolgáltató ügyfélszolgálatához 

megérkezik, illetve – amennyiben az ÁSZF azt lehetővé teszi – más formában tett 

felmondás esetén a felmondás azonosításához szükséges információk a Szolgáltató 

ügyfélszolgálatához megérkeznek. 

Felmondásnak minősül az Előfizető részéről az is, ha a hálózat műszaki 

körülményeinek változása (pl. átépítés) esetén az Előfizető nem kívánja igénybe venni a 

hálózaton a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást és nem fogadja el a Szolgáltató ez 

irányú szerződésmódosítási ajánlatát.  

 

- ab) az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő 

felmondással  

Az Előfizető az előfizetői szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja. 

Ebben az esetben az Előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában megjelöli azt a 

határnapot, amely naptól a nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap 

a felmondás megtételétől, vagy megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap 

között lehet. A Szolgáltató e határnapon a szolgáltatás nyújtását megszünteti. 

 

- ac) a Szolgáltató felmondása esetén 60 napos felmondási idővel a továbbiakban megjelölt ( 

ba), bb), bc) pontok) kivételekkel, 

 

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

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

határidővel, ha  

i) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű 

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

figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, 
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ii) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi 

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

kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy 

iii) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató a jogkövetkezményekre 

figyelmeztető értesítését követően is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy 

részére továbbértékesíti, vagy 

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

v) internet-hozzáférési szolgáltatás esetén az Előfizető a jogkövetkezményekre 

figyelmeztető értesítését követően is az ÁSZF 5. sz. mellékletét képező Hálózathasználati 

irányelvekbe ütközően jár el, 

vi)  a műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés esetén az Előfizető a 

jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is jogosulatlanul vételezi a 

műsorjelet, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a 

kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja. 

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

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

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

nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. 

Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő 

alatt a szerződésszegést megszünteti és a Szolgáltató erről tudomást szerez, az előfizetői 

szerződés nem szűnik meg. Erről a Szolgáltató az Előfizetőt haladéktalanul értesíti. 

 

- bb) a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti felmondás 15 napos felmondási idővel, 

ha  

az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítést legalább 

15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy 

kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 3 napon belül sem egyenlítette ki.  

Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha az Előfizető a díjtartozás 

összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita 

elbírálására jogosult szervhez kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a 

Szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, és 

a szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti.  

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

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

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

nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. 

 

- bc) a Szolgáltató által másik szolgáltató kérelmére a ba) és bb) pont szerinti körülmény 

bekövetkeztekori felmondás, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát másik szolgáltató 

használja, vagy a díjat másik szolgáltató helyett szedi be, és a harmadik szolgáltató nem jogosult 

vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére, 

 

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

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

elhárítani,  

 

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

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

hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el, 
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- bf) az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a 

szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, , 

 

c) ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítja, az Előfizető az egyoldalú 

szerződésmódosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül, azonnali 

hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést, a 

10.1.2. pontban megjelölt felmondási jogot kizáró körülmények hiányában. 

 

 

g) A határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá 

alakulhat át, az átalakulás feltételei, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult 

szerződés megszüntetésének feltételei 

A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével  

határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, amely határozatlan idejű szerződésben 

meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az 

Előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési 

feltételeknél. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató három alkalommal 

köteles az Előfizetőt az Előfizetőt egyértelműen tartós adathordozó útján tájékoztatni a 

határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásáról. A tájékoztatásnak ki kell 

terjednie a szerződés megszüntetésének lehetséges módjaira, a szolgáltatás tekintetében 

legkedvezőbb díjszabásra.  A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnését megelőző 

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.  

    

A jelen,pont előző rendelkezéseitől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői 

szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe 

a) ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a 

határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a 

szerződést megszünteti,  

b) az Eht.127.§(4f) bekezdése szerinti kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító 

internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői 

szerződés esetén (az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés 

elterjedését ösztönző, kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés, ún. 

Digitális Jólét Alapcsomag) a kedvezményes szerződéses feltételek igénybevételére jogosult 

előfizetővel abban az esetben is megköthető 24 hónapra, ha ahhoz nem kapcsolódik a (4c) 

bekezdés szerinti készülékvásárlás, vagy 
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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. 

 

A határozott időre szóló szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé való átalakulása 

esetén  az átalakult szerződés megszüntetésének feltételei azonosak az eredetileg is 

határozatlan időtartamra kötött szerződés megszüntetésének feltételeivel. 

 

h) A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi 

intézkedés 

A Szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt, amely az elektronikus hírközlő 

hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat 

szolgáltató, ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatások vagy az 

információs társadalommal összefüggő, jogszabályban meghatározott, személyközi hírközlési 

szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások kivételével magában foglalja – többek közt - az 

internet-hozzáférési szolgáltatást és a teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő 

hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából álló szolgáltatást, 

ideértve a digitális műsorterjesztésre használt átviteli szolgáltatást is.  

A Szolgáltató az előfizetői szerződés részeként digitális adattartalom vagy alkalmazás 

elérését, használatát nyújtja, amely megjelölése a Kódex (258) preambulumbekezdésére 

figyelemmel a Szerződés-összefoglalóban található. 

 

 

A Szolgáltató az előfizetői szerződés részeként nyújtott digitális adattartalom vagy alkalmazás 

elérését, használatát különösen az alábbi műszaki tartalomvédelmi intézkedések mellett 

biztosítja: SSLv2 AES 512bit aszimmetrikus titkosítás 

 

i) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó 

együttműködési képessége a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek 

megfelelően 

A Szolgáltató által biztosított digitális műsorvételi berendezés (set-top-box) bármilyen 

szabványos HDMI csatlakozóval ellátott televízióval együttműködik, mely HDCP képes. 

j) A békéltető testülethez fordulás lehetősége, a vállalkozás székhelye szerint illetékes 

békéltető testület neve és székhelyének postai címe 

Az Előfizető által tett panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az Előfizetőt írásban tájékoztatja 

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

kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes 

elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a 

fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veheti-e a békéltető testületi eljárást. 

Az Előfizető és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a 

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek 

közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson 

kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége 
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esetén pedig az ügyben döntés hozatala (amennyiben az Előfizető a Szolgáltatóval már 

közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az illetékes Békéltető Testület jár el. 

Az eljárásra a fogyasztó/Előfizető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető 

Testület illetékes. A fogyasztó/Előfizető belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a 

Békéltető Testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak 

képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztó/Előfizető 

erre irányuló kérelme alapján - az előzőek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó 

kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes. 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület neve és székhelyének postai címe 

a jelen Előzetes Tájékoztatás 2.sz. mellékletében található. 

 

II. A HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS 

TÁJÉKOZTATÁS 

a) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók 

védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 

rendeletben ( 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 

Egyedi szolgáltatásminőségi követelmények célértékei: 

A Kódex (258) preambulumbekezdésére figyelemmel a jelen pont szerinti tartalom 

a Szerződés-összefoglalóban található. 

  

 

ab) Műsorterjesztési szolgáltatás esetén 

 

A Kódex (258) preambulumbekezdésére figyelemmel a jelen pont szerinti tartalom 

a Szerződés-összefoglalóban található. 

 

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 

 A Kódex (258) preambulumbekezdésére figyelemmel a jelen pont szerinti tartalom 

a Szerződés-összefoglalóban található. 

 

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 

- ca)Az előfizető szerződés időtartama lehet: 

- határozatlan időtartam 

- határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama legfeljebb 12 hónap 
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 - határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is megköthető, ha az előfizetői 

szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is kapcsolódik (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 készülék értendő). 

- cb) Az előfizetői szerződésben szereplő kedvezmények igénybevételéhez szükséges 

minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó feltételek:  

- eseti díjkedvezmény (belépési díjból) feltétele, hogy az Előfizető a Szolgáltató által 

meghatározott időtartamig az előfizetői szerződést ne mondja fel a Szolgáltató 

szerződésszegésén kívüli okból és ne adjon okot a szerződés Szolgáltató általi felmondására 

szerződésszegés vagy díjtartozás miatt, továbbá  ...  

- rendszeres díjkedvezmény (időszaki előfizetési díjból) feltétele, hogy az Előfizető  a 

Szolgáltató által meghatározott időtartamig az előfizetői szerződést ne mondja fel 

a Szolgáltató szerződésszegésén kívüli okból és ne adjon okot a szerződés Szolgáltató általi 

felmondására szerződésszegés vagy díjtartozás miatt,  

- cc) 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 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. 

- cd) A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével  

határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, amely határozatlan idejű szerződésben 

meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az 

Előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési 

feltételeknél.     

A jelen pont előző rendelkezéseitől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői 

szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe, 

a) ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a 

határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a 

szerződést megszünteti,  

b) az Eht.127.§(4f) bekezdése szerinti kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító 

internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői 

szerződés esetén (az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés 

elterjedését ösztönző, kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés, ún. 

Digitális Jólét Alapcsomag) a kedvezményes szerződéses feltételek igénybevételére jogosult 

előfizetővel abban az esetben is megköthető 24 hónapra, ha ahhoz nem kapcsolódik a 

bekezdés szerinti készülékvásárlás, vagy 

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. 
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A határozott időre szóló szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé való átalakulása 

esetén  az átalakult szerződés megszüntetésének feltételei azonosak az eredetileg is 

határozatlan időtartamra kötött szerződés megszüntetésének feltételeivel. 

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 

-da) 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 jogszabályban vagy előfizetői szerződésben biztosított 

felmondási joga alapján, a Szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket 

követeli, ha az Előfizető a készüléket a felmondást követően is meg kívánja tartani, a 

felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűz. 

 

-db) Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő 

kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott időtartam lejárta 

előtt - jogszabályban vagy előfizetői szerződésben biztosított felmondási joga hiányában - 

felmondja, vagy a Szolgáltató felmondására szerződésszegésével (jogszabályban vagy a 

Szolgáltató ÁSZF-ében megjelölt szerződésszegés, díjtartozás vagy műsorterjesztési 

szolgáltatás esetén az Előfizető általi jogosulatlan műsorjel vételezés, műsorjel jogellenes 

továbbítása, kódolt műsorjel jogellenes dekódolása) okot szolgáltat, a Szolgáltató kizárólag az 

Előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti - ideértve a készülékvásárlásból 

eredő kedvezményeket is -, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűz.  

 

 

A jelen pont szerinti jogkövetkezményt a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől az 

előfizetői szerződés megszűnéséig (a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő 

megérkezését követő napig) jogosult felszámítani.  

 

Ha az Előfizető azért mondja fel a határozott idejű előfizetői szerződést, mert a) a Szolgáltató 

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

tudja elhárítani, b) az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását 

megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, 

érdekkörébe tartozó hibát hárított el,c) a Szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői 

szerződés szerint teljesíti, úgy az Előfizető által megtérítendő készülékkedvezmény összege 

nem haladhatja meg sem az előfizetői szerződés megszűnésétől (a felmondó nyilatkozat 

Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő nap) a határozott idő lejártáig fizetendő havi 

vagy időszaki díjak összegét, sem a készülékkedvezménynek a határozott időtartam hátralevő 

részére eső időarányos részét. 

 

-dc) Amennyiben az Előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 

hónapra kerül megkötésre, mivel az előfizetői szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is 

kapcsolódik, úgy a határozott idejű előfizetői szerződés lejártát vagy az Eht. 134. § (15) 

bekezdése szerinti elszámolást követően a Szolgáltató az Előfizető kérésére külön díjazás 

nélkül gondoskodik arról, hogy az e szerződéssel együtt vásárolt készülék bármely szolgáltató 

előfizetőjeként használható legyen (hálózat-függetlenítés). 
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A hálózat-függetlenítés Szolgáltató általi megvalósításának szabályai az alábbiak:  

 

Szolgáltató nem értékesít az Előfizető részére készüléket. 

 

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 

A Szolgáltatót a mindenkor hatályos jogszabályok alapján terheli kötbérfizetési kötelezettség, 

azonban a Szolgáltató – a jogszabályi kötelező kötbéreken kívül – nem vállal további 

kötbérfizetési kötelezettséget. A jelen ET ea)1.-ea)8. pontjaiban megjelölt kötbéresetek és –

mértékek, valamint az eb) szerinti kötbér megfizetésének módja a mindenkori 

jogszabályváltozás függvényében módosulnak vagy megszűnnek, és amely jogszabály 

módosulás nem jelenti az előfizetői szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítását. 

A jelen ET Előfizető részére történő rendelkezésre bocsátásakor a hatályos jogszabályok 

szerinti kötbérre okot adó esetek és mértékek, valamint a kötbérfizetés módja az alábbiak: 

 

-ea)1. Az áthelyezési igénybejelentés Szolgáltató általi elfogadása esetén a meghatározott 

határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért fizet.  A kötbér összege minden 

késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada, áthelyezési díj hiányában minden 

megkezdett késedelmes nap után az előfizetői szerződés szerinti díjcsomagra az általános 

szerződési feltételekben meghatározott kedvezmények nélküli havi előfizetési díj, vagy előre 

fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa. 

 

-ea)2. A hibabejelentéssel kapcsolatban az értesítésre (Szolgáltató általi értesítés a hiba 

javításáról, vagy a vizsgálatkor a hiba nem észlelhetőségéről, vagy a hiba Szolgáltató 

érdekkörén kívüli okból való felmerüléséről) nyitva álló határidő (max. 72 óra) eredménytelen 

eltelte esetén az értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett 

késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig terjedő időszakra a Szolgáltató kötbért fizet, 

melynek összege az alábbi ea)3. pont szerinti vetítési alapösszegével egyezik meg. 

 

-ea)4. A hiba kijavításával kapcsolatban a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen 

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

Szolgáltató kötbért fizet, melynek összege az alábbi vetítési alap 

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

szerinti minőség romlásával vagy mennyiség csökkenésével lehetett igénybe venni, 

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

 

A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap a hibabejelentés hónapjára vonatkozó 

szolgáltatásra vagy szolgáltatáscsomagra az általános szerződési feltételekben meghatározott 

kedvezmények nélküli havi előfizetési díj és az előző havi forgalmi díj összege alapján egy 

napra vetített összeg, előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egyharmincada.  

 

-ea)5. 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 
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szerinti hónapra vonatkozó havi előfizetési díj, vagy előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az 

előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese. 

 

-ea)6. A szolgáltatás nyújtása megkezdésének Szolgáltató általi késedelme esetén a 

Szolgáltató kötbért fizet. A kötbér 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. 

 

-ea)7. A szolgáltatás nyújtása megkezdésének a Szolgáltató érdekkörébe tartozó műszaki 

okból bekövetkező késedelme esetén – amennyiben ezen okból az Előfizető a szerződést 

felmondja - a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő 

eredménytelen elteltétől az előfizetői szerződés megszűnéséig a ea)6. pont szerinti kötbér 

felének megfelelő összegű kötbért fizet az Előfizető részére. 

 

-ea)8. Ha a Szolgáltató a hálózat-függetlenítést az Előfizető kérelméről való tudomásszerzést 

követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül nem végzi el, úgy e határidő 

elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért fizet, melynek összege minden késedelmes nap után 

az elektronikus hírközlő végberendezés kedvezmény nélküli vételárának egy hatvanad része. 

A kötbér összege nem lehet magasabb az Előfizető által az elektronikus hírközlő 

végberendezésért fizetett vételár összegénél. 

Ha a hálózat-függetlenítést a Szolgáltató nem tudja végrehajtani, akkor a megtérítendő 

készülékkedvezményt fizeti meg az Előfizető részére.  

 

-eb) Az Előfizetőt megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő magatartás 

bekövetkezésének napjától a szerződésszegés megszűnésének napjáig jár. 

A Szolgáltatót terhelő kötbérfizetési kötelezettségnek a Szolgáltató a szerződésszegő 

magatartás megszűnésétől számított 30 napon belül - az Előfizetőt megillető kötbér 

mértékéről, a kötbérfizetésre okot adó szerződésszegő magatartásról és kifejezetten a kötbér 

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 

kötbérfizetési kötelezettség teljesítését a Szolgáltató nem kötheti az Előfizető kötbérre 

vonatkozó igényének bejelentéséhez.  

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. 

 

-ec) Amennyiben a Szolgáltató nem megfelelő módon reagál egy biztonsági eseményre vagy 

nem hoz megfelelő intézkedéseket a fenyegetésre, tehát nem teljesíti az Előfizető felé fennálló 

tájékoztatási kötelezettségét, vagy nem a Szolgáltatótól elvárható módon jár el a technika 

adott állása mellett a biztonsági eseménnyel kapcsolatban, úgy az Előfizető – a 

megalapozottan és bizonyítottan a terhére fennálló szolgáltatás biztonságát veszélyeztető 

eseményre figyelemmel jogosult az előfizetői szerződést a Szolgáltató szerződésszegése miatt 

felmondani. 
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f) A szolgáltatóváltással kapcsolatos díjak, a szolgáltatóváltás késedelmes végrehajtása 

esetén az előfizetőnek járó kötbér, valamint a tájékoztatás arról, hogy az előre fizetett 

díjú elektronikus hírközlési szolgáltatás előfizetőjének szolgáltatóváltás esetén milyen 

feltételekkel kell visszatéríteni a megmaradt egyenlegét 

 

-fa) A Szolgáltató – mint átadó szolgáltató – az Előfizető által kezdeményezett internet-

hozzáférési szolgáltatóváltással kapcsolatban külön díjat nem érvényesít.  

 

A Szolgáltató – mint átvevő szolgáltató – az Előfizető által kezdeményezett 

szolgáltatóváltással kapcsolatban külön díjat nem érvényesít. 

 

Az Előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben az előfizetői szerződés szolgáltatóváltás 

miatti megszűnéséig az előfizetői szerződés alapján keletkező számlatartozását, és az 

Előfizető által igénybe vett kedvezmények megtérítését az átvevő szolgáltató átvállalhatja. 

Erről az átvevő szolgáltató nyilatkozik az átadó szolgáltatónak. Átvállalás hiányában az 

Előfizető a számlatartozást, és az igénybe vett kedvezményeket az átadó szolgáltató által 

kiállított számla alapján a szolgáltatóváltás kezdeményezését követően az átadó szolgáltatónál 

megfizeti. 

Az átvevő szolgáltató jogosult az előfizető részére a jelen pont szerint átvállalt tartozását 

kiszámlázni vagy annak kiegyenlítéséről, rendezéséről az Előfizetővel egyéb módon 

megállapodni. 

 

-fb) Internet-hozzáférési szolgáltatóváltás esetén a Szolgáltató, mint átvevő szolgáltató az 

Előfizető részére a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kompenzációt fizet, azonban a 

Szolgáltató – a jogszabályi kötelező kompenzáción kívül – nem vállal további kompenzáció-

fizetési kötelezettséget. A jelen pontban megjelölt kompenzáció esetek és –mértékek, 

valamint a kompenzáció megfizetésének módja a mindenkori jogszabályváltozás 

függvényében módosulnak vagy megszűnnek, és amely jogszabály módosulás nem jelenti az 

előfizetői szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítását. 

A jelen ET Előfizető részére történő rendelkezésre bocsátásakor a hatályos jogszabályok 

szerinti kompenzáción okot adó esetek és mértékek, valamint a kompenzáció megfizetésének 

módja az alábbiak 

a) ha a szolgáltatóváltás során a megállapodásban rögzített szolgáltatásra vagy a 

szolgáltatáscsomag bármely elemére a szolgáltatáskiesés meghaladja az egy munkanapot, 

vagy 

b) ha a szolgáltatóváltás késleltetve - ideértve a karbantartási és beszerelési időpontok 

elmulasztásának esetét is -, nem a megállapodás szerinti napon történik meg. 

A kompenzáció megállapodásonként számítandó, mértéke nem függ a szolgáltatóváltásban 

érintett szolgáltatások számától. 

A kompenzáció összege szolgáltatáskiesés esetén az egy munkanapot meghaladó minden 

további napra 10 000 Ft, de legfeljebb 50 000 Ft. 

Késleltetés esetén a kompenzáció összege 5000 Ft naponként, de legfeljebb 25 000 Ft. 

 

A szolgáltatás átadó szolgáltatónál való visszaállításáig okozott szolgáltatáskiesésre az 

előfizetőt az átadó szolgáltatótól a jelen pont szerinti kompenzáció illeti meg, ha az internet-

hozzáférési szolgáltatóváltás szolgáltatóváltási megállapodás nélkül, vagy nem az átadó 

szolgáltató előfizetői szerződésében szereplő előfizető kérésére történt meg, és emiatt az 

átvevő szolgáltatónál a szolgáltatást meg kell szüntetni, valamint az átadó szolgáltató 
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előfizetőjének kérésére a szolgáltatást az átadó szolgáltatónál haladéktalanul vissza kell 

állítani. 

Nem jogosult az Előfizető kompenzációra, ha a szolgáltatáskiesést vagy késleltetést az 

Előfizető, vagy harmadik személy okozta azzal, hogy a műszaki megvalósításhoz szükséges 

tevékenységet a Szolgáltató részére nem tette lehetővé. 

Az átvevő szolgáltató a kompenzáció összegét a kötbérfizetés szabályai szerint téríti meg. 

 

-fc) A sikeresen végrehajtott szolgáltatóváltás időpontjában az átadó szolgáltató elszámolást 

készít a megszűnt előfizetői szerződésből eredően az Előfizetőt terhelő fizetési 

kötelezettségekről és a Szolgáltatót terhelő fizetési kötelezettségekről és az Előfizető javára 

fennálló különbözeti összeget a szolgáltatóváltás időpontjától számított 30 napon belül a volt 

Előfizető részére megfizeti. 

 

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 

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.  

Amennyiben az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának 

rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz 

megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel 

rendelkező végberendezést csatlakoztatott, a Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatás 

igénybevételének korlátozására az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek 

csökkentésére az Előfizető egyidejű értesítésével. A Szolgáltató jogosult a jogellenesen eljáró 

Előfizető eredménytelen felszólítása esetén az előfizetői szerződést az Előfizető hibájából 

felmondani. 

 

Ugyancsak jogosult a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására az 

előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére az Előfizető egyidejű 

értesítésével, ha internet hozzáférés esetén az Előfizető a szolgáltatást a Hálózathasználati 

Elvekbe ütköző módon használja (tiltott internet-használat), vagy az Előfizető veszélyezteti a 

Szolgáltató sávszélességgel való gazdálkodását és ezzel a szolgáltatás minőségét az Előfizető 

által az adott csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség túllépésével, vagy az 

Előfizető veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának működését egyéb módon (extrém használat). 

 

Mivel a Szolgáltató internet-hozzáférés szolgáltatása osztott erőforrásokra épül, a Szolgáltató 

túlzott mértékű használatnak tekinti azt az esetet, amikor az Előfizető adatforgalma adott 

hónapra nézve a 200 Gigabyte forgalmi mennyiséget meghaladja (extrém használat). 

Amennyiben az Előfizető az extrém használatnak minősülő adatmennyiség 80%-át eléri, a 

Szolgáltató erről e-mail formájában értesíti az Előfizetőt, a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetéssel, és egyúttal felhívja a szerződésszegő magatartástól való tartózkodásra. 

Ha a hozzáférési pont forgalma meghaladja az extrém használatnak minősülő átvitt 

adatmennyiséget, akkor a Szolgáltató az adott előfizetői hozzáférési ponton keresztüli 

adatforgalom sebességét jogosult korlátozni, ami. az Előfizető által igénybe vett internet 
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hozzáférési csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség maximum 90%-os lassítását, azaz a 

rendelkezésre álló sávszélesség csökkentését jelenti. Amennyiben az Előfizető a 

szerződésszegést a Szolgáltató jogkövetkezményekre történő felhívása esetén sem szünteti 

meg, azaz adatforgalma az értesítést követő hónapban ismételten meghaladja a 200 Gigabyte 

adatmennyiséget, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja. 

 

Az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a Szolgáltató elfogadja, és magára nézve 

kötelezőnek tekinti az Internet használata kapcsán kialakult és nemzetközileg elfogadott 

Hálózathasználati Elveket (AUP – „Acceptable Use Policy”), amelyek Magyarországon az 

Internet Szolgáltatók Tanácsa tesz közzé és vizsgál felül rendszeresen. A Hálózathasználati 

Elvek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html címen érhetőek el az Interneten. Amennyiben az 

Előfizető megszegi a Hálózathasználati Elveket, abban az esetben a Szolgáltató az Előfizető 

szolgáltatását korlátozza, amely korlátozás a jelen pont értelmében a jogsértő tevékenységgel 

érintett szolgáltatás-rész WEB tárhely; e-mail szolgáltatás Előfizető általi használatának 

felfüggesztését, és/vagy az Előfizető által igénybe vett Internet-hozzáférési csomaghoz rendelt 

adatátviteli sebesség maximum 90%-os lassítását jelenti. 

Amennyiben az Előfizető bármely, a Szolgáltató ÁSZF-ében vagy annak 5. számú mellékletét 

képező Hálózathasználati Elvekben meghatározott tiltott cselekményt követ el, - ideértve azt 

az esetet is, amikor ugyan nem az Előfizető a közvetlen elkövető, de az Előfizető 

számítógépének (internet csatlakozásának) felhasználásával követik el a jelen pontban foglalt 

tiltott tevékenység valamelyikét-, a szolgáltató azonnal korlátozza az Előfizető hálózati 

hozzáférését és felszólítja a fenti tevékenység 3 (három) napon belüli megindokolására vagy a 

fenti tevékenységtől történő tartózkodásra, a jogkövetkezmények feltüntetésével. 

Tiltott Internet-használatnak minősül az is, ha az Előfizető a nem a Szolgáltató által az 

előfizetői szerződés alapján a részére biztosított végberendezés (modem,router) 

felhasználásával vagy más Előfizető felhasználói nevének és jelszavának felhasználásával 

kísérli meg a szolgáltatás igénybevételét (pl: modem elregisztrálás). 

 

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához használt hálózat védelméről gondoskodik részben a 

hardver eszközökkel, részben szoftveres és más informatikai megoldásokkal. 

A Szolgáltató a nyilvántartási rendszereihez (műszaki, ügyfél) csak külön jogosított 

személyek részére biztosítja a hozzáférést.  

 

III. AZ INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS  

a) Internet-hozzáférés szolgáltatás esetén a késleltetés, csomagvesztés, és késleltetés-

ingadozás célértékeire vonatkozó tájékoztatás 

 

Késleltetés, csomagvesztés, és késleltetés-ingadozás célértékeket a szolgáltató nem vállal. 

aa) információ arról, hogy a szóban forgó szolgáltató által alkalmazott 

forgalomszabályozási intézkedések miként befolyásolhatják az internet-hozzáférési 

szolgáltatás minőségét, valamint a végfelhasználó magánéletének és személyes adatainak 

védelmét 
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A Szolgáltató az általa üzemeltetett hírközlő hálózat szolgáltatásai folyamatos fenntartása, 

valamint esetleges túlterhelődésének meglőzése, integritásának veszélye esetén a következő 

forgalomszabályozási intézkedéseket alkalmazza: 

- A hálózatot túlterhelő forgalommal érintett Előfizető hálózati hozzáférésének illetve 

adatforgalmának átmeneti korlátozása vagy szüneteltetése (a II. fejezet g.) pontjában rögzített 

eljárásrend szerint) 

- Vírusok, spam és más kártékony szoftverek által generált forgalom általános szűrése, 

hozzáférési portjaik blokkolása  

- A hálózati adatforgalom priorizálása az időkritikus video szolgáltatások (pl Iptv) 

folyamatosságának biztosítása érdekében 

- Automatikus torlódáskezelő algoritmusok (FIFO, PQ, LLQ) alkalmazása 

Ezen intézkedések során a hálózatot túlterhelő, működésének integritását veszélyeztető 

forgalomért felelős eszközök - ideértve az érintett Előfizető által üzemeltetett, a hálózatra 

csatlakozó végberendezéseket is - adatforgalma korlátozásra vagy szüneteltetésre kerülhet, 

ezáltal az érintett Előfizetőnél - a hiba elhárításáig, az Előfizető tájékoztatása mellett -  az 

internet hozzáférési sebesség csökkenhet vagy átmenetileg szünetelhet.  

A forgalomszabályozási intézkedések során a végfelhasználók személyes adatai nem kerülnek 

harmadik fél felé továbbításra.   

    

ab) világos, könnyen érthető magyarázat arra vonatkozóan, hogy az esetleges 

mennyiségi korlátozás, a sebesség és más szolgáltatásminőségi paraméterek a 

gyakorlatban hogyan befolyásolhatják az internet-hozzáférési szolgáltatásokat és 

különösen a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások használatát 

Adatforgalmi mennyiségi korlátozást (ide nem értve a  túlhasználatot) a Szolgáltató nem 

alkalmaz. 

Az internet szolgáltatás sebessége alapvetően befolyásolja (alacsonyabb sebesség esetén 

lassítja, magasabb sebesség esetén gyorsítja) az internet csatlakozáson keresztül elért 

valamennyi alkalmazás adatátviteli sebességét, illetve az alkalmazások válaszidejét. 

A hálózati késleltetés és késleltetés ingadozás növekedése elsősorban a gyors válaszidőt 

igénylő egyes időkritikus alkalmazások (különösen a hálózatos játékok, online nagyfelbontású 

video hozzáférés, stb.) használatát befolyásolja, de más alkalmazások sebességét is 

csökkentheti.  

A csomagvesztés növekedése kisebb mértékben lassíthatja a szolgáltatások sebességét.         

ac) világos, könnyen érthető magyarázat arra vonatkozóan, hogy a TSM rendelet 3. cikk 

(5) bekezdésében említett szolgáltatások, amelyekre egy adott végfelhasználó előfizet, a 

gyakorlatban hogyan befolyásolhatják e végfelhasználó számára nyújtott internet-

hozzáférési szolgáltatásokat 

A TSM rendelet 3. cikk (5) bekezdésében említett szolgáltatást a Szolgáltató nem nyújt. 
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ad) világos, könnyen érthető magyarázat az internet-hozzáférési szolgáltatás minimális, 

rendes körülmények között elérhető, maximális, és a hirdetésekben megadott le- és 

feltöltési sebességéről helyhez kötött hálózat esetében, illetve a becsült maximális és a 

hirdetésekben megadott le- és feltöltési sebességéről mobil hálózatok esetében, továbbá 

arról, hogy a hirdetésekben megadott le- és feltöltési sebességtől való jelentős eltérések 

miként érinthetik a végfelhasználóknak a TSM rendelet 3. cikk (1) bekezdésében 

megállapított jogai gyakorlását 

minimális (garantált) sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra 

vonatkozóan a szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt az a legalacsonyabb le- és 

feltöltési sebesség, amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll 

rendes körülmények között elérhető sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési 

szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le- és feltöltési 

sebesség, amely legalább az idő 90 %-ában az előfizető rendelkezésére áll 

maximális (névleges) sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra 

vonatkozóan a szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt legmagasabb le- és feltöltési 

sebesség, amelyet a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat 

 

A sebesség értékek jelentős csökkenése esetén egyes sebességkritikus alkalmazások (így 

különösen online hang és video szolgáltatás, hálózatos online játék, stb.) esetében az 

alkalmazás használata akadozottá vagy lassabbá válhat, jelentősebb sebesség csökkenés 

esetén akár le is állhat. Más alkalmazások esetében kisebb mértékű lassulás tapasztalható.  

 

Az internet elérés sebességét az Előfizető által megrendelt internet szolgáltatás szerződött és 

ténylegesen biztosított sebességén kívül jelentős mértékben befolyásolja még az elérni kívánt 

alkalmazást vagy weboldalt működtető eszközök sebessége, valamint az internet általános 

forgalmi leterheltsége is.             

 

A Szolgáltató a hirdetéseiben az internet szolgáltatás sebesség értéke mellett tájékoztatásul 

feltünteti azt is, hogy az a rendes körülmények között elérhető vagy a maximális sebességet 

jelenti. 

ae) világos, könnyen érthető magyarázat a nemzeti jog értelmében a fogyasztó 

rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről abban az esetben, ha a sebesség vagy más 

szolgáltatásminőségi paraméter tekintetében az internet-hozzáférési szolgáltatás 

tényleges teljesítménye folyamatosan vagy rendszeresen ismétlődő jelleggel eltér az aa)-

ad) pontokkal összhangban megadott teljesítménytől 

Ha a sebesség vagy más szolgáltatásminőségi paraméter tekintetében az internet-hozzáférési 

szolgáltatás tényleges teljesítménye  folyamatosan vagy rendszeresen ismétlődő jelleggel eltér 

a megadott teljesítménytől, az Előfizető rendelkezésére állnak a következő jogorvoslati 

lehetőségek: 

- hibabejelentés, melyet a Szolgáltató 72 órán belül köteles kijavítani, ennek késedelme vagy 

elmaradása esetén kötbért köteles fizetni, illetve az Előfizető jogosult a szerződést felmondani 

- hírközlési hatóság, fogyasztóvédelmi hatóság előtt közigazgatási eljárást indítani 

- Békéltető Testület előtt eljárást indítani 

- bíróság előtt pert indítani 
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b) A szolgáltató által rendelkezésre bocsátott végberendezés használatával kapcsolatban 

megszabott bármely feltétel  

Az Előfizető a hálózathoz csak az alapvető követelményeknek megfelelő, így különösen 

belföldön megfelelő típusengedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező és az 

internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére alkalmas végberendezést csatlakoztathat: 

a) műsorterjesztés esetén: 

- analóg és/vagy digitális tv vevőkészüléket, 

- analóg rádió vevőkészüléket, 

- kép- és hangrögzítő készüléket (videomagnó) 

b) internet-szolgáltatás esetén legalább 486-os asztali vagy más számítógépet (pl. laptop) vagy 

azzal egyenértékű berendezést. 

 

Műsorterjesztési szolgáltatás esetén: 

- A digitális kiegészítő programcsomagok igénybevételéhez szabványos kialakítású 

EuroSCART vagy RCA audio/video csatlakozással rendelkező előfizetői végberendezés 

szükséges. 

- A HD kiegészítő digitális programcsomag, vagy program teljes értékű igénybevételére csak 

azon "HD-Ready"  "HD-TV" vagy „Full-HD” védjeggyel ellátott előfizetői végberendezések 

alkalmasak, melyek szabványos kialakítású HDMI csatlakozással kerülnek kereskedelmi 

forgalomba. 

 

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 

A Kódex (258) preambulumbekezdésére figyelemmel a jelen pont szerinti tartalom 

a Szerződés-összefoglalóban és a jelen Előzetes Tájékoztatás I./B.f) pontjában található. 

 

d) Szolgáltatáscsomag esetén a szolgáltatáscsomag egyes elemeinek díja külön-külön, 

amennyiben azokat a szolgáltató egymástól függetlenül is értékesíti 

A Szolgáltató a szolgáltatáscsomag egyes elemeit önállóan nem 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 

A Szolgáltató adatforgalmi keretet nem alkalmaz. 

 

f) A számla átláthatóságát és a fogyasztás nyomon követését biztosító eszközökre, 

különösen a tételes számlamellékletre, hívásrészletezőre és költségellenőrzésre 

vonatkozó rendelkezések 

Internet-hozzáférési szolgáltatás esetén a Szolgáltató – az előre fizetett díjú előfizetői 

szolgáltatások kivételével – az Előfizetője kérésére a kiállított számlához köteles részletesebb 

számlamellékletet csatolni (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 
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szolgáltatást igénybe vevő Előfizető részére is köteles kiállítani, amennyiben az Előfizető azt 

utólagosan kéri. 

Az olyan, internet-hozzáférés szolgáltatást is tartalmazó szolgáltatáscsomag esetén - ideértve 

azt is, ha a szolgáltató az internet-hozzáférés szolgáltatást nem előfizetői szolgáltatással 

értékesíti -, amelyben az internet-hozzáférés szolgáltatás díja forgalomtól független, vagy az 

adatmennyiség előre meghatározott, a Szolgáltató a számlán és a hívásrészletezőben az 

internet-hozzáférés szolgáltatás díját - ideértve a szolgáltatás díjára vonatkozó 

kedvezményeket is - a többi, számlában foglalt szolgáltatás díjától elkülönítetten is feltünteti. 

 

 

g) Ha a szolgáltató egyes szolgáltatások, vagy hívásirányok elérésére speciális díjszabást 

alkalmaz, az alkalmazott díjszabásra vonatkozó tájékoztatás 

A Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat biztosít az alábbiak szerint, melynek mindenkori 

díjszabása a Szolgáltató honlapján található: 

1./ Alapszolgáltatáson felüli e-mail 

2./ Több előfizetői végpont közötti „VPN” hálózat 

3./ Tárhely bérlet 

4./ Plusz IP cím 

5./ Domain szolgáltatások: domain bejegyzés, átjegyzés, karbantartás, regisztráció, SMS értesítés-

küldés mobil telefonra 

6./E-mail-cím hozzáférési díj 

 

 

h) Az ügyfélszolgálattal és a szolgáltató által nyújtott karbantartási szolgáltatásokkal, 

valamint a kapcsolódó díjakkal kapcsolatos tájékoztatás 

-ha) A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik 

kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot 

működtet. Az ügyfélszolgálat útján a Felhasználó illetve az Előfizető szolgáltatás iránti igényt 

jelenthet be, szerződést köthet, módosíthat és szüntethet meg, díjfizetést teljesíthet, 

szüneteltetés iránti igényt jelenthet be, a szolgáltatással kapcsolatban tájékozódhat és 

információt kérhet, hibabejelentést tehet, bejelentést tehet és panasszal élhet. 

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

tartson. Az ügyfélszolgálat naptári évenként – a jogszabály szerinti munkaszüneti napokon túl 

– összesen 5 is zárva tarthat és amely napokon kizárólag telefonos hibabejelentő szolgálat 

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

megjelöléssel legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az előfizetőket az ügyfélszolgálaton 

kifüggesztett hirdetmény útján, valamint internetes honlapján. 

 

A Szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését 

köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású 

hívhatósággal is biztosítani. E szabályt a belföldi hálózatból indított hívásokra kell 

alkalmazni. A Szolgáltató által működtetett telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas 

szolgáltatással nem működtethető. 

Az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató – a műszaki szolgáltatási feltételek megléte 

esetén – saját hálózatából díjmentesen köteles biztosítani ügyfélszolgálatának elérhetőségét. 
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Egyéni előfizető esetén a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatára érkező előfizetői 

jogviszonyt érintő megkereséseket, valamint a Szolgáltató és az Egyéni Előfizető közötti 

telefonos kommunikációt külön jogszabályban meghatározottak szerint a Szolgáltatónak 

rögzítenie kell, és visszakereshető módon legalább egy évig meg kell őriznie. 

A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról és hibabejelentésről a szolgáltató 

hangfelvételt készít, amelyet visszakereshető módon – a hibaelhárítással kapcsolatos 

hibabejelentésre vonatkozó bejelentés kivételével, melyet a Szolgáltató a hibaelhárítástól 

számított egy éves elévülési időtartam végéig köteles megőrizni – a bejelentés időpontjától 

számítva 2 évig megőriz.  

 

Ha a hangfelvétel tartalmazza a jogszabályban megjelölt és panaszfelvételi jegyzőkönyv 

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

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

jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét -, a jegyzőkönyv felvétele az Előfizető 

beleegyezésével mellőzhető. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig 

meg kell őrizni, és az Előfizető kérésére, a jelen pont szerinti módon, díjmentesen 

rendelkezésre kell bocsátani. A Szolgáltató a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és 

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról 

az Előfizetőt a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles. 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti 

tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által 

bonyolított telefonos beszélgetésről készített hangfelvételnek az érintett Előfizető általi 

visszahallgatását - kérésre - a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben 

lehetővé tenni az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, ami a 

hangfelvétel rendelkezésre bocsátásának minősül. 

A hangfelvétel másolatát a Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére 30 napon belül 

rendelkezésre bocsátani. A Szolgáltató a hangfelvétel kiadását az Előfizető azonosításán túl 

egyéb feltételhez nem kötheti. Az Előfizető részére előfizetői hangfelvételenként egy 

alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani. 

 

Üzleti előfizető esetén a telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról a Szolgáltató 

hangfelvételt készít, amelyet visszakereshető módon, a bejelentés időpontjától számítva 1 

évig megőriz. 

Az Üzleti előfizető erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül 

a Szolgáltató a jelen pont szerinti hangfelvétel visszahallgatását ügyfélszolgálati helyiségében 

biztosítja az Üzleti előfizető részére. 

A jelen pont 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. 

A Szolgáltató a visszahallgatást és a másolatot az Üzleti előfizető részére hangfelvételenként 

egy alkalommal ingyenesen biztosítja. 

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 

 

Az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje az ügyfél igényének kielégítéséhez 

szükséges folyamatok lebonyolításának időigényétől függ, valamint az adott időpontban az 

ügyfélszolgálaton megjelenő ügyfelek számától. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót 

megtesz az ügyfelek gyors, pontos kiszolgálása érdekében és több ügyfél egyidejű 
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megérkezése esetén az ügyfélszolgálat vezetője azonnal intézkedik az ügyfelek mielőbbi 

kiszolgálása érdekében. A Szolgáltató törekszik arra, hogy az ügyfél és az ügyfélszolgálati 

munkatárs közvetlen kommunikációja során az időintervallum minimalizálásra kerüljön az 

ügyfélszolgálati munkatársak felkészült ügyintézése, gyors, pontos, értelmezhető válaszadása 

útján.  

 

-hb) A Szolgáltató a hálózat karbantartását a szolgáltatásminőség Szolgáltató általi 

ellenőrzésének adatai vagy az Előfizető megalapozott bejelentése alapján végzi, amennyiben a 

hálózat vagy annak része állapota miatt a karbantartás szükséges, továbbá a Szolgáltató a 

rendszeres karbantartás keretén belül általános ellenőrzést is végez a hírközlő hálózaton.  

Jelen pont vonatkozásában rendszeres karbantartás a szolgáltató által időszakonként 

visszatérően meghatározott és az előfizetőkkel legalább 30 nappal korábban közölt 

időpontban és időtartamban, a szolgáltatásnak a Szolgáltató ÁSZF-ében meghatározott 

minőségi célértékei fenntartása, a hírközlési hálózat műszaki állapotának fenntartása vagy 

fejlesztése érdekében végzett tevékenység, a rendkívüli karbantartás pedig a hibaelhárításon 

és rendszeres karbantartáson kívül végzett munkálat. 

A Szolgáltató a hálózat karbantartását külön díjfizetés nélkül végzi.  

 

A hálózat előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának és a hálózathoz az Előfizető által 

csatlakoztatott berendezések állapotáért, azok karbantartásáért az Előfizető a felelős. 

A Szolgáltató – kapacitása függvényében – vállalhatja egyedi igény esetén az Előfizető 

felelősségi körébe tartozó hálózat előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának és a 

hálózathoz az Előfizető által csatlakoztatott berendezések karbantartását az arra vonatkozó és 

eseti díjazást is rögzítő megállapodás alapján. 

i) A teljes, naprakész díjszabás elérhetősége 

A Szolgáltató teljes és naprakész díjszabása a Szolgáltató honlapján a mindenkor hatályos 

ÁSZF keretén belül érhető el. 

j) Szolgáltatáscsomag esetén a szolgáltatáscsomagra, vagy az abba tartozó egyes 

elemekre vonatkozó szerződés megszüntetésével kapcsolatos feltételek 

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. 

 

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, úgy az Előfizető jogosult 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, 
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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. 

 

k) A szolgáltató által kezelt személyes adatokról szóló tájékoztatás  

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésére vonatkozó és a jelen ET 3.sz. mellékletét képező 

Adatkezelési Tájékoztatót a Szolgáltató internetes honlapján teszi közzé. 

l) A fogyatékossággal élő végfelhasználók számára nyújtott termékek és elektronikus 

hírközlési szolgáltatások részletei és tájékoztatás az ezekkel kapcsolatos aktuális 

információk elérhetőségéről 

A Szolgáltató által a fogyatékossággal élő végfelhasználók részére nyújtott termékek és 

szolgáltatások részletei és az ezekkel kapcsolatos aktuális információk elérhetőségéről szóló 

tájékoztatás a Szolgáltató internetes honlapján található meg. 

 

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. 

-ma) A Szolgáltató az Előfizetőktől származó panaszokat (előfizetői panasz: előfizetői 

szerződés alapján igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben 

az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az előfizetőt érintő egyéni jogsérelem vagy 

érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek) és a panasz alapján 

tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési 

szabályok betartásával azt jogszabályban megjelölt szerinti időtartamig megőrzi. 

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

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

álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát 

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

panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát 

köteles személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Előfizetőnek átadni, telefonon 

vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén 

az Előfizetőnek legkésőbb a 30 napon belüli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt 

a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

 

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

eljárni. 

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

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

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

törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A 
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Szolgáltató a jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az 

ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

 

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

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

kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a 

fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 

internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, 

hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető 

testületi eljárást. Amennyiben a panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 

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

az ügy elintézésének várható időpontjáról.  

 

Ha a panasz kivizsgálása kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében lehetséges, és a 

Szolgáltató által a fentiek szerinti értesítésben javasolt időpont az Előfizetőnek nem 

megfelelő, akkor a Szolgáltató által javasolt időponttól az Előfizetővel előzetesen egyeztetett 

újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a határidőbe. 

Ha a panasz kivizsgálása időpontjában az előzőek szerint a Szolgáltató és az Előfizető 

megállapodott, és a panasz kivizsgálása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén 

kívül eső ok miatt nem volt lehetséges, úgy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból 

alkalmatlannak bizonyult időponttól a Szolgáltató kezdeményezésére a felek által közösen 

meghatározott új, alkalmas időpontig eltelt időtartam nem számít be a határidőbe.  

Ha a helyszíni vizsgálat az Előfizető érdekkörébe tartozó okból meghiúsul, az Előfizetőt 

kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli. 

 

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

ügyfélszolgálathoz érkezett panaszok esetében az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a 

Szolgáltató panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba 

foglalni, és az Előfizető a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, 

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

tesz. 

Az ügyfélszolgálatra vonatkozó 15 napos válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy 

valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt 

nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az 

Előfizetőt írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell. 

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

együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel. 

 

-mb) Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a 

díjreklamációt haladéktalanul nyilvántartásba veszi és szóbeli bejelentés esetén lehetőleg 

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

Szolgáltató a díjreklamáció megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői 

szerződést díjtartozás miatt a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint felmondani. 

 

A Szolgáltató jogosult a panaszra, valamint a díjreklamációra vonatkozó nyilvántartást 

egységes nyilvántartásként kezelni. 

 

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

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

belül, a díjreklamációban érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció 
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megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Egyéb esetben az Előfizető a vitatott díj 

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

(díjtételen) kívüli díjakra nincs halasztó hatálya. 

 

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

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

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

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

kamatait az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy 

visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértéke azonos a Szolgáltatót az Előfizető 

díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékével. 

 

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

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

a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt.  

 

-mc) Ha az Előfizető a Szolgáltatónak kártérítési igényét írásban bejelenti, a Szolgáltató a 

kártérítési igényt haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak jogosságát szóbeli bejelentés 

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

kézbesített tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről. 

 

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

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

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

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

meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli. 

 

-md) A Szolgáltató az Előfizetőt az ügyfélszolgálatán közzétéve, internetes honlapján, 

valamint az ÁSZF-ben és jelen ET-ben tájékoztatja arról, hogy az előfizetői szolgáltatás 

nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen feltételek szerint teheti meg az 

egyes szervezeteknél, illetve az illetékes hatóságoknál, továbbá hogy az előfizetői szolgáltatás 

nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az Előfizető mely fogyasztóvédelmi 

szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli 

kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, az eljárásra jogosult hatóságok és egyéb 

szervezetek megnevezéséről, elérhetőségeikről a 2. sz, melléklet tartalmaz tájékoztatást. 

 

-me) Az Előfizető által tett panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az Előfizetőt írásban 

tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető 

testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, 

illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, 

telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, 

hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető 

testületi eljárást. 

Az Előfizető és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a 

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek 

közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson 

kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége 
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esetén pedig az ügyben döntés hozatala (amennyiben az Előfizető a Szolgáltatóval már 

közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az illetékes Békéltető Testület jár el. 

Az eljárásra a fogyasztó/Előfizető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető 

Testület illetékes. A fogyasztó/Előfizető belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a 

Békéltető Testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak 

képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztó/Előfizető 

erre irányuló kérelme alapján - az előzőek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó 

kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes. 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe 

a jelen Előzetes Tájékoztatás 2.sz. mellékletében található. 

Az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezését, 

elérhetőségi adatait  a 2. sz. melléklet tartalmazza, 

 

-mf) Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló 

fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok 

figyelembevételével - valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által 

működtetett békéltető testület eljárhat. 

(Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán 

felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási 

helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye 

ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy 

tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye 

Magyarországon van) 
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1.sz. melléklet 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)  

Címzett:1 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés tekintetében:2 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3 

 

A fogyasztó(k)/előfizető(k) neve: 

 

A fogyasztó(k)/előfizető(k) címe: 

 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-

számának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 

3 A megfelelő jelölendő 
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2.sz. melléklet 

 

Az Előfizető által az elektronikus hírközlési szolgáltatással összefüggő 

jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségei és feltételei 

 

1. Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési szolgáltató 

általi megsértése esetén NMHH Hivatalához: [Eht. 10.§ (1) 13.] 

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság   

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. 

E-mail: info@nmhh.hu 

Postacím:1376 Budapest,  Pf. 997. 

Fax: (+36 1) 468 0680 

 

Helyi illetőséggel rendelkező ügyfélkapcsolati pontok: 

NMHH Debreceni Hatósági Iroda 

 Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 

 Telefon: (+36 52) 522 122 

      

NMHH Miskolci Hatósági Iroda 

 Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. 

 Telefon: (+36 46) 555 500 

      

 NMHH Pécsi Hatósági Iroda 

Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53. 

 Telefon: (+36 72) 508 800 

      

  NMHH Soproni Hatósági Iroda 

Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. 

 Telefon: (+36 99) 518 500 

      

   NMHH Szegedi Hatósági Iroda 

Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. 

 Telefon: (+36 62) 568 300 

 

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, 

nézőket, hallgatókat, fogyasztókat megillető, elektronikus hírközléssel kapcsolatos 

méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítése érdekében, valamint valamely 

elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése 

esetén, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének 

nem minősül, illetve nem tartozik a Médiatanács, az Elnök vagy a Hivatal hatáskörébe, 

mailto:info@nhh.hu
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de az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, 

fogyasztók, valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza 

vagy okozhatja a Média- és Hírközlési Biztoshoz: [Mttv. 139.§ (1) és 140.§ (1)] 

 

Média- és Hírközlési Biztos 

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 5. 

Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. 

 Telefon:  (+36 1) 429 8644  Fax: (+36 1) 429 8761  

web: http://www.mediaeshirkozlesibiztos.hu/ 

 

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

3. Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató 

általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht.-ban 

vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések 

fogyasztókkal szembeni megsértése, valamint az Eht. 129. § (2) bekezdésében, 130. § (1) 

bekezdés második mondatában, 130. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134. § 

(14) bekezdésének első mondatában, 144. § (1) bekezdésében vagy az Eht. 

végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési 

szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények - az egyedi előfizetői 

szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide 

nem értve - fogyasztókkal szembeni megsértése esetén, továbbá a fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén 

(természetes személy ügyében) [Fttv. 10.§ (1)], a 387/2016.(XII.2.) Korm.sz. rendelet 

szerinti illetékességi szabályok szerint: 
 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.  

Postacím: 1428 Budapest, PF: 20. 

Tel: (1)459-48-00, fax: 1/210-46-77 

 

Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.  

Postacím: 1364 Budapest, Pf. 144. 

Telefon: +36 1 450-2598 

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

mailto:fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
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Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.Postacím: 5601 Békéscsaba, PF: 284.Telefon: +36 66 

546 150, +36 66 546 151, Telefax: +36 66 546 140 

E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 

Cím: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19. 

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475. 

Telefon: +36 52 533 924 , Telefax: +36 52 327 753 

E-mail: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi OsztályCím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. 

Postacím: 3100 Salgótarján, PF: 308.Telefon: +36 32 511 116, Telefax: +36 32 511 118   

Honlap: fogyved_emf_salgotarjan@nfh.hu 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi FőosztályCím: 

1135 Budapest, Lehel utca 43-47.Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. 

Telefon: +36 236 3937, +36 1 236 3978, Telefax: +36 1 236 3956 

E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu  

 

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról  

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

4. A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

szóló 1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. 

végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési 

szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői 

szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide 

nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45.§, Fttv. 10.§ (3)] 

 

Gazdasági Versenyhivatal 

1054 Budapest V, Alkotmány u. 5. (levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) Tel: (1) 472-8900 

mailto:fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu
mailto:fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu
mailto:fogyved_emf_salgotarjan@nfh.hu
mailto:fogyved.pestmegye@pmkh.hu
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A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

5. A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén: 

 

 

Nagytarcsa Önkormányzat jegyzője 

Cím: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. 

Telefon: +36  28 450-204/102 

 

6. Az első fokon illetékes bírósági fórum: 

Békéscsaba Városi Bíróság 

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 4. 

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 131. 

Telefon: (66) 321-211 

 

Fővárosi Bíróság  

Cím 1055 Budapest, Markó u. 27.  

Postacím: 1363 Bp. Pf. 16 

Tel.: (1) 354-6000 (központi szám) 

Debrecen Városi Bíróság 

cím: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 1. 

telefon: (52) 521-821 

 

Pest Megyei Bíróság 

Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101. 

Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175. 

Telefon:  467-6200 

 

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 

1959. évi IV. törvény Polgári Törvénykönyvről 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

 

7. Az előfizető és a szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a 

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek 

közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson 
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kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek 

eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala ügyében (amennyiben az 

előfizető a szolgáltatóval már közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az 

illetékes Békéltető Testület: [Fgytv. 18.§ (1)] 

 

Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület: 

 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.  

Telefon: (1) 269-0703 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu  

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefon: (76) 501-525, (76) 501-532, (70) 7028-403 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Telefon: (72) 507-154, (20) 283-3422 

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu 

 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefon: (66) 324-976 

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefon: (46) 501-091 (új ügyek), (46) 501-871 (folyamatban levő ügyek) 

E-mail: bekeltetes @bokik.hu 

 

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefon: (1) 488-2131, (1) 488-2186 (fax) 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefon: (62) 554-250/118 mellék 

E-mail:bekelteto.testulet@csmkik.hu 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
tel:066632976
mailto:bekeltetes@bmkik.hu
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Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

Telefon: (22) 510-310 

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefon: (96) 520-217 

E-mail:bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefon: (52) 500-710, (52) 500-735 

E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint  

Telefon: (36) 416-660/105 

E-mail: bekeltetes@hkik.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba. 

Telefon: 20/373-2570 

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefon: (34) 513-010 

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefon: (32) 520-860 

E-mail: nkik@nkik.hu  

 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefon: (82) 501-000 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefon: (42) 420-180 

E-mail:bekelteto@szabkam.hu; 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefon: (74) 411-661, (30) 6370-047 

mailto:bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
mailto:nkik@nkik.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
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E-mail: kamara@tmkik.hu 

 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. 

Telefon: 30/9566-708 (Dr. Kövesdi Zoltán elnök) 

E-mail: bea@vmkik.hu (Pergel Bea munkatárs) 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

Telefon: (88) 412-150 

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 

 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefon: (92) 550-513 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu  

 

 

 

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

 

 

 

mailto:bea@vmkik.hu
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
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3.sz. melléklet 

 

Adatkezelési Tájékoztató 

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

Adatkezelési Tájékoztató 
 

A hírközlési szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (egyben Adatkezelő) a hírközlési szolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó igény Felhasználó általi bejelentésével, előfizetői szerződés megkötésével 

és annak teljesítésével kapcsolatban adatkezelést végez a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti, 

érintetti személyes adatok vonatkozásában és módon: 

Adatkezelő megnevezése: Intellihome Távközlési Szolgáltató Kft. 

Székhely: 2142 Nagytarcsa Déri Miksa u. 4.   

Postacím: 2142 Nagytarcsa Déri Miksa u. 4. Telefon: +36-1-371-1238 

Fax: +36-1-371-1239 E-mail cím: ufsz@intellihome.hu 

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Kovács Dávid Sándor 

e-mail címe: d.kovacs@intellihome.hu telefonszáma: +36-1-371-1238 

 

1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre  

1.1.Jogszabály alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők: 

1.1.1. A Szolgáltató által az Eht. 129.§ (5) bekezdése alapján az Eszr. 11.§ és az Eht. 154. § alapján a 

Szolgáltató szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott (különösen az elektronikus 

hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, 

teljesítésének figyelemmel kísérése céljából kezelt), a felhasználó, illetve előfizető azonosításához 

szükséges és elégséges személyes adatok: 

a) személyes adatok, amennyiben értelmezhető: 

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

ab) az Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, 

ac) az egyéni Előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, 

ad) az Előfizető képviselőjének (pl. kiskorú, vagy cselekvőképességében az előfizetői szerződés 

megkötésével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott Előfizető esetén az 

utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő) aa)-ac) 

pont szerinti adatai, 



35 
 

aei) a nem egyéni Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén 

pénzforgalmi számlaszáma, 

aeii) az egyéni előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és 

száma, 

aeiii) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma, 

af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (különösen: elektronikus levelezési cím, postai 

levelezési cím, telefonszám/-ok), 

b) az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás: 

ba) a szolgáltatás, a díjcsomag megnevezése, az Előfizető által kért szolgáltatások, az előfizetői 

hozzáférési pont helye, 

bb) a szolgáltatás megkezdésének határideje, 

bc) alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj),  

bd) a díjfizetés módja, 

be) telefonszolgáltatás esetén az Előfizető hívószáma,  

bf) a nyújtott kedvezmények meghatározása és mértéke, 

c) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, jelenlévők között kötött határozott idejű 

előfizetői szerződés esetén a határozott időtartam lejáratának napja; 

 

1.1.2. Az Eht. 154.§ (2) bek. alapján a Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtása körében (a díj 

meghatározásához és a számlázáshoz szükséges), továbbá az Eht. 157.§ (2) bekezdése szerint a 

Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtása körében az Előfizetők részére történő számlázás és a 

kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelt 

adatok: 

a) személyes adatok, amennyiben értelmezhető: 

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

ab) az Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, 

ac) az egyéni Előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, 

ad) az Előfizető képviselőjének (pl. kiskorú, vagy cselekvőképességében az előfizetői szerződés 

megkötésével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott Előfizető esetén az 

utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő) aa)-ac) 

pont szerinti adatai, 

ae) a nem egyéni Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén 

pénzforgalmi számlaszáma, 

af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (különösen: elektronikus levelezési cím, postai 

levelezési cím, telefonszám/-ok), 

b) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, 
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c) az előfizetői hozzáférési pont címe és az állomás típusa, 

d) a szolgáltatás típusa, kezdő időpontja, dátuma, 

e) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, 

f) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei, 

g) az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott - így különösen a tulajdonosa 

által letiltott - előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a 

szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok. 

 

1.1.3. Az Eht 154.§ alapján a Szolgáltató általi szolgáltatás nyújtása érdekében a Szolgáltató által a 

szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges kezelt adatok: 

a) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes 

levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés 

vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az Előfizető, felhasználó egyedi 

azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltató által egyéb módon az Előfizetőhöz, Felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai 

azonosítók, 

b) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek 

kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont 

létesítési címe és típusa, 

c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes 

levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő Előfizetők, 

Felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe 

vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja, 

d) helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és 

hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok, 

e) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén 

a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a c) pont szerinti adatok, 

f) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek 

kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás Előfizető vagy 

Felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP 

cím, felhasználói azonosító, hívószám, 

g) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek 

kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az 

elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP 

cím, portszám). 

 

1.1.4. Az Eht. 141. § alapján a Szolgáltató a hibabejelentések, a hibabehatároló eljárás eredményének 

és a hibaelhárítás alapján tett intézkedések visszakövethetősége érdekében a következő adatokat 

kezelheti: 
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a) az előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját, 

b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót, 

c) a hibajelenség leírását, 

d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra), 

e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, 

f) a hiba okát, 

g) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét 

és annak okát), 

h) az előfizető értesítésének módját és időpontját, ezen belül is különösen az előfizető 

bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a g) pontban foglaltakról történő értesítések módját és 

időpontját, 

i) a hibabejelentésről készült hangfelvételt. 

 
1.1.5. Az Fgytv. 17/A. § alapján a Szolgáltató által a panaszbejelentések kivizsgálása céljából kezelt 

személyes adatok: 

a) a panasz bejelentőjének neve, lakcíme, továbbá a panasz bejelentésekor a panasz bejelentője által 

megadott további adatok (különösen: értesítési cím , telefonszám vagy más elérhetőség), 

b) ha szükséges, az előfizetői szolgáltatás megnevezése, a hozzáférési pont címe, Előfizető azonosító 

száma, 

c) a bejelentés, panasz részletes leírása, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb 

bizonyítékok jegyzéke, 

d) a panasz előterjesztésének helye, módja, időpontja, 

e) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményét tartalmazó dokumentum másolata. 

Szóban bejelentett panasz esetén – amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges – az 

a)-d) pontok szerinti adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. 

 

1.1.6. Az Eht. 138. § (10) bekezdése és az Eszr. 4. § (5) bekezdése alapján a Szolgáltató a telefonos 

ügyfélszolgálatára érkező előfizetői jogviszonyt érintő megkereséseket, panaszokat, valamint a 

Szolgáltató és az Előfizető közötti telefonos kommunikációt rögzíti és az Előfizető azonosításához és a 

kommunikáció során elhangzottak kivizsgálásához szükséges adatokat kezeli. 

1.1.7. A Szolgáltató az Eht. 159/A. § alapján - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó 

hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott 

feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében - megőrzi 

az elektronikus hírközlési szolgáltatás Előfizető, illetve Felhasználó általi igénybevételével 

kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató 

által előállított vagy kezelt alábbi adatokat: 
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a) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes 

levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az Előfizető egyedi előfizetői szerződésben 

rögzített személyes adatai, 

b) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes 

levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés 

vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az Előfizető, felhasználó egyedi 

azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltató által egyéb módon az Előfizetőhöz, Felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai 

azonosítók, 

c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek 

kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont 

létesítési címe és típusa, 

d) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes 

levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő Előfizetők, 

Felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe 

vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja, 

e) helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás 

esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok, 

f) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén 

a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a d) pont szerinti adatok, 

g) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek 

kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás Előfizető vagy 

Felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP 

cím, felhasználói azonosító, hívószám, 

h) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek 

kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az 

elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP 

cím, portszám). 

 

1.2. A Szolgáltató általi szolgáltatás nyújtása és az előfizetői szerződés teljesítése érdekében a 

Szolgáltató által kezelt adatok: 

1.2.1. Az Előfizető azonosításához szükséges adatok: 

a) az egyéni Előfizető által bemutatott azonosító okmány típusa és száma, 

b) a nem egyéni Előfizető képviselője által az Előfizetőre vonatkozóan bemutatott azonosító okmány 

típusa és száma, 

c) a nem egyéni Előfizető képviselője által bemutatott azonosító okmány típusa és száma, 

d) a nem egyéni Előfizető képviselőjének neve, születési helye és ideje, anyja neve, 

e) az Előfizetőtől eltérő Számlafizető által bemutatott azonosító okmány típusa és száma, 

f) természetes személy Számlafizető neve, születési helye és ideje, anyja neve, 



39 
 

g) az egyéni Előfizető állampolgársága, 

h) magyar személyazonosság igazolására alkalmas személyazonosító okmánnyal nem rendelkező nem 

magyar állampolgár esetén a lakcímet igazoló okmány vagy dokumentum másolata, 

i) a nem egyéni Előfizető képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája, 

j) nem természetes személy Számlafizető képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája, 

k) Számlafizető kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei (különösen: elektronikus levelezési cím, 

postai levelezési cím, telefonszám/-ok). 

1.2.2. A Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtása és az előfizetői szerződés teljesítése érdekében a 

Szolgáltató által kezelt egyéb adatok: 

a) helyhez kötött szolgáltatás esetén a kiépítendő hozzáférési pontot magában foglaló ingatlan 

tulajdonosának neve, születési helye és ideje, anyja neve (nem természetes személy esetén neve, 

nyilvántartási száma, székhelye) 

b) újabb szolgáltatás Előfizető általi igénylése vagy személyes adatokra vonatkozó adatigénylés 

esetén az Előfizető által a Szolgáltatónál regisztrált biztonsági kód vagy jelszó, regisztrált azonosító,  

c) Előfizető által megrendelt szolgáltatás paramétereinek beállítása, adatok mentése/visszaállítása 

céljából a használt végberendezés típusa és azonosító adatai, valamint speciális azonosít adatai 

(különösen: postafiók, email cím), 

 

1.3. A Szolgáltató által az előfizetői szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 

lépések megtételéhez szükséges mértékben kezelt adatok: 

 a) személyes adatok: 

aa) a Felhasználó neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, 

ab) a Felhasználó számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, 

ac) természetes személy Felhasználó esetén a Felhasználó születési neve, születési helye és ideje, 

anyja születési neve, 

ad) kiskorú, vagy cselekvőképességében az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő 

jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott Felhasználó esetén az utólag fizetett díjú 

szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselőaa)-ac)  pont szerinti adatai, 

aei) nem egyéni Felhasználó esetén a Felhasználó cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, 

szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma, 

aeii) az egyéni Felhasználó személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és 

száma, 

aeiii) az egyéni Felhasználó lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma,  

aeiv) magyar személyazonosság igazolására alkalmas személyazonosító okmánnyal nem rendelkező 

nem magyar állampolgár Felhasználó esetén a lakcímet igazoló okmány vagy dokumentum 

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

b) az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás, 
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c) a szolgáltatás megkezdésének határideje, 

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

e) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, 

f) Felhasználó előfizetői minősége (egyéni vagy üzleti), 

g) nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról, 

h) kis- és középvállalkozásnak minősülő Felhasználó esetén az egyéni előfizetőkre vonatkozó 

szabályok vonatkozásukban történő alkalmazásának igénylése, 

i) elektronikus számlázás esetén a Felhasználó e-mail címe 

j) a szolgáltatás nyújtásának helye, hozzáférési pont helye, címe. 

 

1.4. A Szolgáltató az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés érdekében kezeli az Előfizető 

1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. pont szerinti adatait. 

 

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

1.5.1. A Szolgáltató előfizetői listában tartja nyilván az Előfizető azonosításához és az általa igénybe 

vett szolgáltatáshoz szükséges azon adatokat, amelynek a Szolgáltató általi adatkezelését az Eht. 

160.§ vagy külön jogszabály lehetővé teszi. A Szolgáltató az előfizetői névjegyzékben és a címtárban 

levő adatokat arra használhatja, hogy szolgáltatásként tájékoztatást nyújtsanak azok adataiból. A 

szolgáltatás nyújtása keretében nem lehet több adatot közölni, mint amennyi az előfizetői 

névjegyzékben és címtárban megjelenik, kivéve, ha az érintett további adatok szolgáltatásához 

hozzájárult. 

1.5.2.  A Szolgáltató közvetlen üzletszerzési célból  kezelheti az 1.1.1. és 1.1.2. pont szerinti adatokat 

a Szolgáltató által nyújtott, az Előfizető által igénybe vett illetve vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos 

aktuális információk (különösen: műsorprogram tartalom ismertető, tervezett változások és 

fejlesztések, új szolgáltatások, vásárlást ösztönző kedvezményes illetve hűség-akciók, 

nyereménysorsolások, stb.) küldésével az Előfizető folyamatos illetve eseti tájékoztatása céljából. 

1.5.3. A Szolgáltató kezeli az Előfizetők számára nyitvaálló helyiségben (különösen: ügyfélszolgálat) 

elhelyezett azon biztonsági kamerák felvételeit, melyek közvetlen megfigyelés nélkül rögzítik a 

megfigyelt területen történteket. Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és 

hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az 

üzleti-, fizetési titok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a fennálló 

körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő 

cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai 

eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog 

aránytalan korlátozásával nem jár. A Szolgáltató helyben tájékoztatja az Érintettet az elektronikus 

megfigyelőrendszer működéséről és felhívja a figyelmüket az adatrögzítés tényére. Az Érintett az 

elektronikus megfigyelőrendszer általi személyes adat rögzítéséhez ráutaló magatartással járul hozzá 

(különösen, ha a megfigyelés helyszínén megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére az Érintett az 

adott területre bemegy, illetve ott tartózkodik). 
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1.5.4. A Szolgáltató közvélemény- és piackutatási célból kezeli az Előfizető 1.1.1. és 1.1.2. pont 

szerinti adatait. 

1.6. A Szolgáltató jogos érdek alapján kezelhet további személyes adatokat, amennyiben az arra 

vonatkozó érdekmérlegelési teszt azt megalapozza. 

 

1.7. A Szolgáltató az általa végzett adatkezelési tevékenységről Adatkezelési Nyilvántartást vezet a 

GDPR 30.cikk (1) bek. alapján, az 1. sz. függelékben levő minta szerint. 

 

2. A személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama és módja 

 

2.1. A személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 

 

2.1.1. Az Eht. 154. § (2) bekezdése alapján a Szolgáltató az 1.1.1.aa)-aeii) pontok szerinti adatokat az 

1.1.1. pontban megjelölt célból az előfizetői szerződés megszűnésétől számított egy évig köteles 

megőrizni. Az Eht. 157. § (2a) bekezdése alapján a Szolgáltató 1.1.1., 1.1.2.  és 1.1.3. pont szerinti 

adatokat az adatok keletkezésének időpontjától az előfizetői szerződésből az adattal összefüggésben 

eredő igények Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévüléséig kezelheti, kivéve, ha más törvény az 

adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. Külön törvény ilyen előírása esetén a Szolgáltató az adatokat 

csak e külön törvény előírása szerinti célból kezeli, az Eht. szerinti adatkezelést a fentiek szerint 

haladéktalanul meg kell szüntetnie. 

A Felhasználó 1.3. pont szerinti adatait a Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötését követően az 

Előfizetők adataira vonatkozó szabályok szerint kezeli, az előfizetői szerződés megkötésének végleges 

elmaradása esetén pedig nyilvántartásából törli. 

 

2.1.2. Az Eht. 141. § (1) bekezdése alapján az 1.1.4. pont szerinti adatok közül a hibabejelentések, a 

hibabehatároló eljárás eredménye és a hibaelhárítás alapján tett intézkedések (hibabejelentések) a 

bejelentés időpontjától visszakövethető módon, az adatkezelési szabályok betartásával 1 évig 

kerülnek tárolásra, a hangfelvételek pedig  2 évig kerülnek megőrzésre. 

 

2.1.3. Az Eht. 138. § (10) bekezdése alapján a Szolgáltató az 1.1.6. pont szerinti telefonos 

ügyfélszolgálatára érkező előfizetői jogviszonyt érintő megkereséseket, valamint a Szolgáltató és az 

Előfizető közötti telefonos kommunikációt külön jogszabályban meghatározottak szerint a 

Szolgáltatónak rögzítenie kell, és visszakereshető módon legalább egy évig meg kell őriznie, a 

panaszokat rögzítő hangfelvételek pedig  2 évig kerülnek megőrzésre. 

 

2.1.4. Az Eht. 159/A. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató  

a) az 1.1.7. a)–c) pont szerinti adatokat az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 1 évig, 

b) az 1.1.7. d)–h) pont szerinti adatokat a keletkezésüket követő 1 évig tárolja. 
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2.1.5. Az Fgytv. 17/A. § (3) bekezdése alapján az előfizetői panaszokról készült hangfelvételek az Eszr. 

25. § (1) bekezdése szerint a panasz bejelentésétől számított 2 évig kerülnek tárolásra, az Fgytv. 

17/A. § (7) és 17/B. § (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyvek pedig 3 évig kerülnek megőrzésre. 

 

2.1.6. A szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatok (számlák), melyeken az Előfizető neve, 

címe, és díjmérték szerepel, valamint az ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig kerülnek 

tárolásra. 

 

2.1.7. A 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § alapján a biztonsági kamerával készített 1.5.3. pont szerinti 

felvételeket a Szolgáltató a megfigyelés céljának megvalósulásához feltétlenül szükséges ideig, de 

felhasználás hiányában legfeljebb 3 munkanapig őrzi meg. 

 

2.1.8. A Szolgáltató az 1.5.1., 1.5.2., 1.5.4. pont szerinti adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, 

legfeljebb az előfizetői szerződés megszűnéséig kezeli (az Előfizető eltérő nyilatkozata hiányában). 

 

2.2.  A személyes adatok tárolásának módja 

2.2.1. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően 

haladéktalanul törli, ha a szolgáltatónál valamely 1. pontban nem említett célból történő 

adatkezelésre került sor. 

 

2.2.2.. A Szolgáltató köteles az Előfizetőkről nyilvántartott személyes adatok védelméről 

gondoskodni. 

 

2.2.3.. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz hozzáférést jelszóvédelemmel 

kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni. A számítógépes 

adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell folyamatosan készíteni. 

 

2.2.4. A papír alapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani. 

 

2.2.5. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső 

előírások figyelembe vételével kell tárolni. 

 

2.2.6. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő 
nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón levő adatokat 



43 
 

helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el kell égetni 
vagy más módon (égetéssel, iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten meg kell semmisíteni. 
 

3. A személyes adatok továbbításának esetei 

 

3.1. A Szolgáltató az Eht. 157. § (8) bekezdése alapján átadhatja a bennfentes kereskedelem, 

piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése, a nettó short pozícióra vonatkozó bejelentési 

és közzétételi kötelezettség elmulasztása, a short ügyletkötési korlátozások ügyében, illetve 

vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében indított eljárás 

keretében a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar 

Nemzeti Banknak az alábbi adatokat: 

a) az Előfizető családi és utóneve, születési neve,  

b) az Előfizető lakóhelye,  

c) az Előfizető tartózkodási helyére vonatkozó információ,  

c) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója,  

d) az Előfizetőt hívó és az általa hívott előfizetői számok, 

e) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja. 

 

3.2. A Szolgáltató az Eht. 157. § (8a) bekezdése alapján átadhatja a tisztességtelen piaci magatartás 

és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ában vagy 21. §-ában, illetve az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. vagy 102. cikkében foglalt tilalom megsértése miatt, 

valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény Melléklete 26. pontjának megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást folytató 

Gazdasági Versenyhivatalnak az alábbi adatokat: 

a) az Előfizető családi és utóneve, születési neve,  

b) az Előfizető lakóhelye,  

c) az Előfizető tartózkodási helyére vonatkozó információ,  

c) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója,  

d) az Előfizetőt hívó és az általa hívott előfizetői számok, 

e) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja. 

 

3.3.  A Szolgáltató az Eht. 157. § (9) bekezdése alapján átadhatja az 1.1.2. pont szerinti adatok 

közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek: 

a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás 

kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik, 

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, 
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c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, 

valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése 

céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az 

ügyésznek, valamint a bíróságnak, 

d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak, 

d) ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az érintett vagy más 

személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét vagy javait 

fenyegető veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében, az adatok megismerésére külön 

törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére, 

e) a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásai szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak. 

 

3.4. A Szolgáltató az Eht. 157. § (10) bekezdése alapján - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult 

nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben 

meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából - kérelemre köteles átadni vagy 

hozzáférhetővé tenni az 1.1.2. pont szerint az elektronikus hírközlési szolgáltatónál rendelkezésre álló 

adatokat. 

 

3.5. A Szolgáltató az Eht. 157. § (11) bekezdése alapján - ha az a rendelkezésére áll - a szabálysértési 

hatóság kérelmére a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele szabálysértés 

elkövetőjének azonosítása céljából köteles átadni a segélyhívószámra kezdeményezett hívó 

telefonszám vonatkozásában 

a) az előfizető családi nevére és utónevére, születési helyére és idejére, anyja születési családi és 

utónevére, lakcímére és értesítési címére, vagy 

b) a nem természetes személy előfizető esetén annak cégnevére, székhelyére, telephelyére, 

képviselőjének családi nevére és utónevére 

vonatkozó adatokat. 

 

3.6. A Szolgáltató az Fgytv. 47. § (9a) bekezdése alapján az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos 

bejelentkezésére vonatkozó, az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdésében előírt kötelezettség ellenőrzése 

érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles közölni a hívás kezdő időpontjára és 

időtartamára vonatkozó, általa kezelt adatokat, amennyiben a hívást a Szolgáltató hálózatából a 

hívást kezdeményezték. 

 

3.7. A Szolgáltató az Eht. 159/A. § alapján - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó 

hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott 

feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás útján – adatot 

szolgáltat az elektronikus hírközlési szolgáltatás Előfizető, illetve Felhasználó általi igénybevételével 

kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató 

által előállított vagy kezelt alábbi adatokat: 
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a) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes 

levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az Előfizető egyedi előfizetői szerződésben 

rögzített személyes adatai, 

b) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes 

levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés 

vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az Előfizető, felhasználó egyedi 

azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltató által egyéb módon az Előfizetőhöz, Felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai 

azonosítók, 

c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek 

kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont 

létesítési címe és típusa, 

d) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes 

levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő Előfizetők, 

Felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe 

vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja, 

e) helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás 

esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok, 

f) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén 

a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a d) pont szerinti adatok, 

g) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek 

kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás Előfizető vagy 

Felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP 

cím, felhasználói azonosító, hívószám, 

h) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek 

kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az 

elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP 

cím, portszám). 

 

3.8. A Szolgáltató az 1.1.4. pont szerinti adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához 

szükségesek, átadhatja: 

a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a hibaelhárítást végzik, 

b) a hibaelhárításból eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. 

 

3.9. A Szolgáltató az 1.1.4. pont szerinti adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához 

szükségesek, átadhatja: 

a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a panasz ügyintézését végzik 

b) a panaszügyekből eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. 
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3.10. Az 1.5.2., 1.5.4. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, 

átadhatók – az Előfizető kifejezett hozzájárulása esetén – azoknak, akik a Szolgáltató megbízása 

alapján a marketing akciót illetőleg a marketing jellegű ügyfél-tájékoztatást végzik. 

 

3.11. Az 1.5.2.-1.5.4.. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához 

szükségesek, átadhatók – az Előfizető kifejezett hozzájárulása esetén – harmadik fél számára a 

harmadik fél által gyártott/forgalmazott termékekkel vagy nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 

aktuális marketing információknak az Előfizető részére történő küldése céljából. 

 

3.12. A 3.1.-3.11. pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a 

Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. 

 

3.13.  Az adatfeldolgozó 

 

A Szolgáltató csak olyan Adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelel a GRPR előírásainak. A 

Szolgáltató és az Adatfeldolgozó közti adatfeldolgozási megállapodás az adatfeldolgozó 

igénybevételére vonatkozó szerződéssel egyidejűleg és írásban kerül megkötésre. Az adatvédelmi 

tisztviselő véleményezi az Adatfeldolgozóval történő szerződés  megkötését a GDPR-nak való 

megfelelés szempontjából.  

 

4. A személyes adatok kezelésének jogalapjai 

 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez (GDPR 31. cikk (1) a): 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4. pontok szerinti adatok esetén.  

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az 

a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges(GDPR 31. cikk (1) b) : 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.  pontok szerinti adatok esetén. 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 31. 

cikk (1) c): 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. pontok szerinti adatok esetén.  

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 

miatt szükséges (GDPR 31. cikk (1) d): - 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 31. cikk (1) e): - 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető 

jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az 

érintett gyermek (GDPR 31. cikk (1) f): 1.4. pont szerinti adatok esetén.  
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5. A Szolgáltató adatkezelésének szabályai 

 

5.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási 

kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes 

jogszabályokban és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint teheti lehetővé. 

 

5.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval 

azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási 

kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási 

jogviszony után is terheli. 

5.3. A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó és GDPR 5. cikkben 

rögzített elveket: 

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 
- célhoz kötöttség 
- adattakarékosság 
- pontosság 
- korlátozott tárolhatóság) 
- integritás és bizalmas jelleg. 
- elszámoltathatóság. 
 

6. Az Érintettek jogainak védelmére vonatkozó szabályozás 
 

6.1. Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz fűződő jog  

 

6.1.1.  

A Szolgáltató a GDPR 13.-14.cikkében rögzített kötelező tartalmi elemek szerinti iratmintákat 

rendszeresít, mely Tájékoztatások jogszabályoknak megfelelő időpontját külön jegyzék tartalmazza. 

A Tájékoztatásokat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve az alábbi 

időpontban kell közölni: 

- ha a személyes adatot az Érintettől szerezték meg, a megszerzés időpontjában, 

- ha a személyes adatot nem az Érintettől szerezték meg, a személyes adatok megszerzésétől 

számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; 

- ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel 

való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 

- ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal 

való közlésekor. 
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- ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést 

kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról 

és a GDPR 14. cikk (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról. 

 

6.1.2. Az Érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések 

 

A Szolgáltató az Érintettnek a GDPR 15.-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének 

dokumentált (iktatott) benyújtását követően megvizsgálja az adatkezelési tevékenységet végző 

munkatárs útján, szükség szerint az adatvédelmi tisztviselő, illetve a Szolgáltató jogi képviselője 

bevonásával annak érdekében, hogy megállapítsa: 

- a kérelmet azonosítható Érintett illetve arra jogosult személy nyújtotta be, 

- a kérelem mely jog gyakorlására vonatkozik, 

- a kérelemben foglaltak teljesítésére van-e kötelezettsége a Szolgáltatónak. 

A kérelem vizsgálatát követően a Szolgáltató adatkezelési tevékenységet végző munkatársa elkészíti 

a visszajelzés tervezetét és azt véleményezteti az adatvédelmi tisztviselővel, majd indokolatlan 

késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül és díjmentesen visszajelzést ad a kérelmet 

benyújtó számára: 

- Szolgáltató általi intézkedés megtétele, 

- Szolgáltató általi intézkedés elmaradása (beleértve a visszajelzési határidő meghosszabbítását is) és 

ennek jogszabály szerinti indokai, 

- jogorvoslati tájékoztatás (az érintett panaszt nyújthat be a Felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 

jogorvoslati jogával), 

- a kérelemmel összefüggő kiegészítő információ, azonosítás során a Szolgáltató általi ezen adatok 

kezelésére vonatkozó tájékoztatás. 

 

A Szolgáltató a visszajelzések (válaszlevelek) egységes és jogszabályoknak megfelelő kibocsátása 

céljából iratmintákat rendszeresít.  

 

6.2. Az érintett hozzáférési joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken 

keresztül a Szolgáltatótól, mint Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon,  milyen adatkezelési 

cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, 

mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen 

forrásból származnak a személyes adatai, az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, 

valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező 
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személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja 

a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat 

fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az 

Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 

személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő 

betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

 

6.3. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, 

hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően 

igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül 

teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  

 

6.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja általános személyes adata vagy különleges adata vonatkozásában az 

adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány jogalapja vagy a jogos érdek jogalapja 

szerinti adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett 

tiltakozik közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Az érintett törlési joga korlátozható és a Szolgáltató a törölni kért adatokat jogszerűen továbbra is 

kezelheti az alábbi esetekben: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
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b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló 

munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás 

vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása 

érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött 

szerződés értelmében, a szakember titoktartási kötelezettségére, mint garanciára figyelemmel, 

valamint népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

amennyiben törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 

adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett személy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, 

hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének 

egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben - vitatja 

a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az 

adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); - az adatkezelés jogellenes, és az 

érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; - az 

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - az érintett 

tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben).  

Az adatkezelés korlátozása elsődlegesen átmeneti intézkedés egy igény elbírálásáig vagy intézkedés 

megtételéig. 

Az adatkezelés korlátozása alatt  tárolni lehet, valamint az alábbi esetekben kezelni: 

- az érintett hozzájárulásával, vagy  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből. 

 

 

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog 
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Az érintett csak a rá vonatkozó és csak az általa a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott adatok 

vonatkozásában jogosult az adathordozhatósági jog gyakorlására ha: 

- a személyes adat vagy a különleges személyes adat kezelése hozzájárulás jogalapján alapul, vagy 

szerződés jogalapján alapul és  

- az adatkezelés automatizált módon történik.  

Az adathordozhatóság joga nem sérti a törlési jogot és az adathordozhatóság nem jelenti az adatok 

törlését. Az adathordozhatóság joga a Szolgáltató nyilvántartásaiban tárolt személyes adatok 

hordozhatóságát jelenti és nem jelenti az adatokat tartalmazó papíralapú vagy elektronikus 

dokumentum hordozhatóságát. 

 

6.7. A tiltakozáshoz való jog 

 

Az érintett személy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az 

esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak.  

Az érintett tiltakozási jogát csak saját helyzetével kapcsolatos okból jogosult gyakorolni az alábbi 

esetekben: 

- a közérdekből, közhatalmi jogosítvány jogalapja vagy a jogos érdek jogalapja szerinti adatkezelés 

esetén (mely esetben a Szolgáltató csak akkor kezelheti tovább az adatot, ha igazolja a Szolgáltató 

jogos érdekének jogalapját), vagy 

- közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén, ideértve a profilalkotást is, 

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik (mely esetben az adat a továbbiakban nem 

kezelhető, hanem törlendő), vagy 

- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az adatkezelésre és nem 

áll fenn közérdekű okból végzett feladat végrehajtásának jogalapja. 

 

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

 

A Szolgáltató jogosult automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés 

megvalósítani, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős 

mértékben érintené, az alábbi esetekben: 

a) az érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

b) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az 

érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 

intézkedéseket is megállapít; vagy 
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c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul és  

d) az a)-c) pontok szerinti adatkezelések nem különleges személyes adatra vonatkoznak (kivéve, ha a 

különleges személyes adat kezelése hozzájárulás alapján történik és jogszabály ezt nem tiltja, illetve 

az adatkezelést jogos közérdek indokolja jogszabály alapján. 

 

6.9. Az érintett jogorvoslati lehetőségei 

 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a 

hatályos adatvédelmi követelményeket, úgy az alábbi jogorvoslatokkal élhet:  

 

6.9.1.  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, 

hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése 

szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-ban foglaltakat. 

 

Az Érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). 

 

6.9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 

vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett 

jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a 

panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal 

kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 

6.9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti 

hatóságnál történő panasztételhez való, jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági 

jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő 

kezelése következtében megsértették az a GDPR szerinti jogait. 

http://www.naih.hu/
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Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 

tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél 

nyújtja-e be keresetét. Az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, valamint az Adatkezelő 

székhelye szerint törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-

kereso oldalon. Az adatvédelmi hatósággal szembeni jogorvoslat esetén a NAIH székhelye szerint a 

perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 

6.9.4. A kártérítéshez való jog és a felelősség 

 

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt 

szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. 

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, 

amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 

felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben 

meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő 

jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a jelen pont szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, 

hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

7. Adatvédelmi incidens 

 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

A Szolgáltatót, mint Adatkezelőt az adatvédelmi incidens kapcsán az alábbi kötelezettségek terhelik: 

- az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 

- az adatvédelmi incidensről az érintett tájékoztatása, 

-  az adatvédelmi incidensről nyilvántartás vezetése 

 

7.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak  

 

7.1.1. A Szolgáltató köteles a hírközlési szolgáltatással összefüggő személyes adatok megsértését az 

észlelést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül elektronikus úton a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) bejelenteni. A személyes adatok 

megsértésének észlelésére került sor, ha a személyes adatok megsértését eredményező biztonsági 
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esemény (a továbbiakban: esemény) bekövetkeztéről a szolgáltató kellő tudomást szerzett ahhoz, 

hogy a Hivatalnak bejelentést tegyen. 

Amennyiben nem áll a Szolgáltató rendelkezésére a jogszabály szerinti valamennyi adat és a 

személyes adatok megsértésének esete további vizsgálatot igényel, a Szolgáltató a személyes adatok 

megsértésének észlelését követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles első 

bejelentését megtenni a Hivatalnak (a továbbiakban: első bejelentés).  

Ezt követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az első bejelentést követő 72 órán belül 

köteles második bejelentését (a továbbiakban: második bejelentés) megtenni a Hivatalnak. A 

második bejelentésnek tartalmaznia kell a jogszabály szerinti további információkat, és szükség 

esetén aktualizálni kell a már benyújtott információkat. 

Amennyiben a Szolgáltató az általa folytatott vizsgálat ellenére sem tudja valamennyi, a 

jogszabályban előírt információt az első bejelentéstől számított 72 órás határidőn belül benyújtani, 

köteles a rendelkezésére álló lehető legtöbb információt bejelenteni ezen határidőn belül a 

Hivatalnak, és a bejelentéshez köteles részletes indoklást csatolni arról, hogy a be nem jelentett 

információk bejelentését miért tudja csak az első bejelentéstől számított 72 órás határidőn túl 

teljesíteni. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni a be nem jelentett 

információkat a Hivatalnak és - szükség esetén - köteles a már benyújtott információkat aktualizálni. 

A Szolgáltató a bejelentett személyes adatok megsértésének utánkövetéséről az esemény végleges 

lezárásáig vagy a személyes adatok megsértését kiváltó okok végleges megszüntetéséig havonta 

elektronikus úton tájékoztatja a Hivatalt. 

 

7.1.2. A Szolgáltató köteles a hírközlési szolgáltatással nem összefüggő személyes adatok megsértését 

az észlelést követően haladéktalanul, de legfeljebb 72 órán belül elektronikus úton a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: NAIH) bejelenteni a GDPR 

általános szabályai szerint. 

 

7.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

 

7.2.1. Ha a hírközlési szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok megsértése várhatóan 

hátrányosan érinti az előfizető vagy más magánszemély személyes adatait vagy magánéletét, akkor a 

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 Hivatalnak 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. 

 

A fentiek szerinti értesítést – amennyiben az értesítés szükséges – a Szolgáltató a személyes adatok 

megsértésének észlelése után indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 24 órán belül, olyan 

kommunikációs eszközzel köteles teljesíteni, amely biztosítja az információ gyors célba érését, és 

amely a tudomány és a technika mindenkori állása szerint megfelelően biztonságos. Ilyen 
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kommunikációs eszköznek kell tekinteni különösen az elektronikus levélben vagy telefonon vagy 

SMS-ben közzétett tájékoztatást. 

A személyes adatok megsértéséről szóló értesítést világosan és közérthetően kell megfogalmazni. Az 

értesítés kizárólag a személyes adatok megsértésével kapcsolatos információkat tartalmazhat és más 

tárgyú tájékoztatással nem kapcsolható össze, nem használható fel új vagy kiegészítő szolgáltatások 

népszerűsítésére vagy reklámozására. 

Ha a Szolgáltató nem tudja azonosítani a fen megjelölt határidőn belül azokat a felhasználókat, akiket 

a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érint, a Szolgáltató ezeket a személyeket a 

megadott határidőn belül internetes honlapján vagy az ügyfélszolgálatán közzétett hirdetményben is 

értesítheti. A hirdetménynek tartalmaznia kell a fent megjelölt információkat, szükség esetén 

tömörített formában. Ezen értesítés megtételétől függetlenül a Szolgáltatónak továbbra is minden 

ésszerű erőfeszítést meg kell tennie az érintett felhasználók azonosítására és a fent meghatározott 

információkról való mielőbbi értesítésére. 

 

7.2.2. Ha nem hírközlési szolgáltatással kapcsolatos személyes adatokat érintő adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről a 

GDPR általános szabályai szerint. 

 

7.3. Az adatvédelmi incidensről nyilvántartás vezetése 

 

7.3.1. A Szolgáltató által a hírközlési szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok megsértésének 

eseteiről nyilvántartást vezet a jogszabályban rögzített tartalommal.  

 

7.3.2. A Szolgáltató által nem a hírközlési szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok 

megsértésének eseteiről vezetett nyilvántartásra a GDPR általános szabályai az irányadók. 

 

8. Az adatvédelmi tisztviselő 

 

8.1. Az adatvédelmi tisztviselő feladata, hogy – többek közt – ellenőrizze a Szolgáltató általi 
személyes adatok vonatkozásában a GDPR-nak, egyéb uniós vagy hazai jogszabályoknak és 
rendelkezéseknek, valamint a Szolgáltató ÁSZF-ének és egyéb belső szabályozóinak való megfelelést. 
 
 

9. Adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok 

  

Az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok az ÁSZF 1.5.2. pontjából, illetve 

különösen az alábbiak: 
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- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (GDPR) 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 12-i 2002/58/EK IRÁNYELVE az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(„Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(Infotv.) 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.) 

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számvtv.) 
- 22/2020. (XII.21.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes 

szabályairól (Eszr.)4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a 
titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és 
integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és 
hívásátirányításra vonatkozó szabályokról 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) 
- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól. 
 

10. Fogalommeghatározások 

 

- Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére 
vonatkozó szerződéses viszonyban áll. (Eht. 188.§ 24.) 

- Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki vagy amely  
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel. (Eht. 188.§ 31.) 

- Üzleti titok: a Ptk. 2:47. §-a szerinti üzleti titok. (Eht. 188.§ 131.) 
- Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

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

- Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy (GDPR 4. cikk 1.) 
- Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2.) 

- Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából (GDPR 4. cikk 3.) 

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, 
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7.) 
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- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8.) 

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

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

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

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

 


