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1. Általános adatok, elérhetőség 
 

Szolgáltató cégneve: Cogitnet Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság. 

Szolgáltató rövidített 

cégneve: 
Cogitnet Kft. 

Szolgáltató székhelye:   1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58. 

Szolgáltató telefonszáma: +36-1-710-0071 

Adószám:    23000623-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-948383 

Statisztikai szám jel: 23000623-6201-113-01 

Bankszámlaszám:  17000019-12870752 (Axa Bank) 

1.1 Szolgáltató neve és címe:  

 

Cogitnet Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58. 

 

1.2 Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

 

Cím: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58. fszt. 

Elektronikus ügyfélszolgálat: iroda@cogitnet.eu 

Telefonszám: +36-1-710-0071 

Honlap: www.cogitnet.eu 

1.3 Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei: 

 

Elsődleges hibabejelentési cím: hiba@cogitnet.eu 

Telefonos hibabejelentés: +36-1-710-0072 

1.4 Szolgáltató internetes honlapjának címe: 

 

www.cogitnet.eu 

 

1.5 Felügyeleti szervek elérhetőségei: 

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Levélcím: 1525. Pf. 75 

Tel: +36 1 457 7100 

Fax: +36 1 356 5520 

E-mail: info@nmhh.hu 

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 

Levél cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

Tel: +36 1 459 4800 

Fax: +36 1 210 4677 

mailto:iroda@rackserver.hu
http://www.rackserver.hu/
mailto:hiba@rackserver.hu
mailto:info@nmhh.hu
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1.6 Általános szerződési feltételek elérhetősége: 

 

www.cogitnet.eu/voip/aszf 

 

1.7 Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 

A Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. 130.§ és 131. §-ban foglaltaknak megfelelően, 

figyelemmel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2011. (X. 6.) NMHH 

rendeletére (a továbbiakban: Régi Eszr.), valamint a 2/2015. (III.30.) NMHH Rendeletére (a 

továbbiakban Új Eszr.) a Szolgáltató írásban Általános Szerződési Feltételeket köteles 

készíteni. 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja az alábbiakban specifikált 

szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer meghatározása, és az ilyen 

szolgáltatások igénybevétele által létrejövő jogviszonyok szabályozása. 

Az ÁSZF rendelkezései az egyes szolgáltatásoknál meghatározott IP alapú hangszolgáltatásra 

vonatkoznak. 

Az ÁSZF személyi hatálya az azt kibocsátó és azt a szolgáltatások igénybevételével elfogadó 

felekre terjed ki, amelyek a Szolgáltató, az Előfizető, valamint a Felhasználó. 

A Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az igénylő az egyedi Előfizetői szerződésben ezen ÁSZF-

től egyező akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek. 

 Az ÁSZF területi hatálya: 

Az ÁSZF területi hatálya helyhez kötött szolgáltatások tekintetében Budapest területére, a 

helyhez nem kötött szolgáltatások tekintetében Magyarország földrajzi területére terjed ki. 

Az ÁSZF.-et a Szolgáltató a honlapján rendelkezésre bocsátja, arról elektronikus másolat 

ingyenesen, papír alapú példány térítés ellenében igényelhető. 

Jelen ÁSZF az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus 

hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011 (X.6.) NMHH rendelet 

alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban Hatóság) nyilvántartásba 

vételétől határozatlan ideig hatályos. 

 Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 

Az ÁSZF eredetileg 2014. november 10-én lép hatályba. 

Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF, a 2015. október 30-t követően kötött 

előfizetői szerződésekre vonatkozik az Új Eszr. 33. §-ában foglalt hatálybalépési rendelkezések 

szerint. 

Az Előfizetői Szerződében semmis az a kikötés, amely az Előfizetőnek az Eht.-ban, valamint a 

2/2015. (III.30) NMHH rendeletben az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes 
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szabályairól (továbbiakban: ESZR) biztosított jogait megállapító rendelkezésektől – az említett 

jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában –az Előfizető hátrányára eltér. Semmis továbbá 

az Előfizetőnek az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban megállapított jogáról 

lemondó jognyilatkozata, kivéve, ha azt az említett jogszabályok kifejezetten megengedik. 

 

1.8 Fogalmak 

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság vagy egyéb szervezet, aki, vagy amely használja vagy igényli az elektronikus 

hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. 

Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság vagy más szervezet, aki, vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 

szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses 

viszonyban áll. 

Egyéni Előfizető: az a természetes személy, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi 

körén kívül veszi igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást. 

Üzleti Előfizető: az a vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozót), szervezet, amely gazdasági, 

üzleti, vagy létesítő okiratában, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében veszi 

igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást. 

Nem egyéni (üzleti/intézményi) Előfizető: a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság vagy más szervezet, továbbá az a természetes személy, aki úgy nyilatkozott, hogy 

gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén belül veszi igénybe a szolgáltatást. 

Bejelentés: Az Előfizetői bejelentés olyan- Előfizetői panasznak nem minősülő - észrevétel, 

módosítási vagy egyéb kérelem, amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatos, vagy a társaság működésével kapcsolatos valamely tényre, körülményre hívja fel 

a figyelmet. 

Előfizetői panasz: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus 

hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy 

érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek. 

Hibajelentés: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás 

csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos 

Eht.: az elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 2003. évi C. törvény 

Előfizetői Hozzáférési Pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az Előfizető, vagy 

felhasználó egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakozása révén 

hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe.  

Előfizetői Panasz: előfizetői szerződés alapján igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatás 

nyújtásával összefüggésben az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az előfizetőt érintő 
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egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül 

hibabejelentésnek 

 

Előfizetői Szerződés: a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások igénybe vételére az Előfizető és 

a Szolgáltató által megkötött Szerződés, mely az egyedi Előfizetői Szerződésből, és az 

Általános Szerződési Feltételekből áll, azok minden mellékletével és függelékével együtt. 

Hibabejelentés: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás 

minőségének romlásával, mennyiségi csökkenésével, vagy igénybevételi lehetőségének 

megszűnésével kapcsolatos. 

Igénylő: azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság, vagy más szervezet, aki, vagy amely a Szolgáltatást igénybe kívánja venni, és arra 

még Előfizetői Szerződést nem kötött. 

Számlafizető: azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság vagy más szervezet, aki, vagy amely az Előfizetői Szerződésben vállalja, hogy az 

Előfizető által igénybe vett Szolgáltatás után járó díjakat megfizeti. Az Előfizető és a 

Számlafizető személye eltérhet. 

Szolgáltató: a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt gazdasági társaság 

Társszolgáltató: olyan elektronikus hírközlési szolgáltató, amely hálózatának igénybe 

vételével a Szolgáltató szolgáltatását nyújtja, vagy amely szolgáltató Előfizetője a Szolgáltató 

hálózatán vesz igénybe szolgáltatást 

Ügyfélszám:  a Szolgáltatóval első alkalommal történő Szerződéskötéskor a Szolgáltató által 

az Előfizető részére kijelölt szám, ami a későbbiekben az Előfizető azonosítását szolgálja. 

Üzleti előfizető: az a személy vagy szervezet (ideértve az állami, közigazgatási szervet, civil 

szervezetet és más, külön jogszabályban önálló jogi személyiséggel felruházott szervezetet is), 

aki, vagy amely szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági, üzleti tevékenysége vagy 

jogszabályban meghatározott feladata körében veszi igénybe az elektronikus hírközlési 

szolgáltatást. 

Szerződésszám: a Szolgáltatóval megkötött Előfizetői szerződés száma, ami a későbbiekben 

az Előfizetői szerződés azonosítását szolgálja.   

Végberendezés: az Előfizető tulajdonában álló készülék, amellyel az Előfizető a szolgáltatást 

igénybe veszi 

Vis maior: előre nem látható, és el nem hárítható, az Előfizető és a Szolgáltató érdekkörén 

kívül eső, külső ok 
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2 Az Előfizetői szerződés megkötése és feltételei  

A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásáról a Szolgáltató, az 

Előfizető, illetve igénylő (a továbbiakban együtt: Felek) Előfizetői szerződést kötnek. 

Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének függvényében köt szerződést az Előfizetővel az 

alábbiak szerint. 

Egyenlegfeltöltéssel történő „prepaid” szerződést az Előfizető elektronikus formában 

a www.cogitnet.eu oldalon köthet. E szerződés elektronikus szerződésnek minősül és az 

Előfizetőt telefonhívások lebonyolítására, valamint havidíjas szolgáltatások igénybevételére 

jogosítja fel, előre feltöltött egyenlege erejéig. Előfizető havi számhasználati díj megfizetése 

mellett igényelhet ún. nomadikus (SHS21), vagy földrajzi telefonszámot, valamint hordozhat 

földrajzi telefonszámot a Szolgáltatóhoz. Hordozott földrajzi telefonszám, vagy Szolgáltató 

által biztosított földrajzi telefonszám esetén Előfizetőnek nyilatkozni kell, hogy telefonszámát 

kizárólag az elektronikus szerződésben meghatározott felszerelési címen használja.   

Utólagos elszámolású un. „postpay” Előfizetői szerződést a felek kizárólag írásban, a 

Szolgáltató előzetes jóváhagyása mellett köthetik meg. Az írásban megkötött Előfizetői 

szerződés kötelező mellékleteit jelen ÁSZF 2.1. pontja tartalmazza. 

Előfizető a Szolgáltató részére a szerződés megkötésekor az igényelt biztonsági korláttal 

egyenértékű letétet köteles megfizetni biztosítékul. Szolgáltató a megfizetett letétet 

nyilvántartásba veszi. Szolgáltató köteles az Előfizető számára a letét összegét jóváírni a 

szerződéskötéstől számított 4. napig a forgalmi számlán, amennyiben az Előfizető a Szolgáltató 

által megküldött számlákat határidőre és maradéktalanul megfizette. Amennyiben Szolgáltató 

a 4. megküldött számlán nem tudja teljes mértékben jóváírni a letét összegét, úgy azt a soron 

következő számlákon írja jóvá mindaddig, amíg a befizetett letét 100%-ban felhasználásra 

kerül. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által megküldött számlát nem fizeti meg 

határidőre, úgy a fizetési határidő napját követő napon a Szolgáltató a befizetett letétből azt 

kiegyenlíti, de ugyanekkora összeggel csökkenti a biztonsági korlát mértékét is. A késedelmes, 

vagy pontatlan fizetés a letét felhasználásának határidejét a késedelmes hónapok számával 

növeli. Egyedi megállapodás keretén belül Szolgáltatónak jogában áll a letét befizetésétől 

eltekinteni. 

12 hónapon belül két egymást követő késedelmes fizetés esetén Szolgáltatónak jogában áll az 

Előfizető értesítése mellett az Előfizetői szerződést „postpay” státuszról „prepaid” státuszra 

váltani. 

2.1 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás 

Szerződő felek az Előfizetői szerződést elektronikus formában a Szolgáltató internetes oldalán 

a www.cogitnet.eu címen kötik meg. Az Előfizetői szerződésből fakadó jogok érvényesítése és 

kötelezettségek teljesítése akkortól történik, amikortól a Szolgáltató a szolgáltatás 

igénybevételét biztosítja. 

A www.cogitnet.eu internetes oldalon megkötött elektronikus szerződés úgy jön létre, hogy az 

Előfizető a regisztráció során a regisztrációs oldalon elhelyezett "Regisztráció küldése" gombra 

való kattintással az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve elfogadottnak tekinti. Az ÁSZF a 

Szolgáltató oldalán a szerződéskötést megelőzhetően tanulmányozható, letölthető, illetve a 

http://www.rackserver.hu/
http://www.rackserver.hu/
http://www.rackserver.hu/
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szerződéskötés folyamata közben is elolvasható. Az Előfizetői szerződés az ÁSZF 

elfogadásával határozatlan időre akkor jön létre, ha a Szolgáltató ezt az Előfizetőnek 

megküldött e-mail formájában visszajelezte. A Szolgáltató internetes oldalán megkötött 

szerződések kizárólag előre fizető (prepaid) jogviszonyt tesznek lehetővé. 

Egyedi esetben a szerződés létrejöhet oly módon is, hogy a Szolgáltató akár elektronikus vagy 

papír formában ajánlatot küld az Előfizetőnek. Előfizető az ajánlat elfogadására vonatkozóan 

megrendelést küld, vagy módosítva az ajánlatot, ellenajánlatot tesz. Szolgáltató a megrendelést, 

vagy a módosított ajánlatot elfogadja, vagy egyeztetést kezdeményez az Előfizetővel. A 

megrendelés elfogadása esetén létrejön a szerződés. Ezen eljárásrendet a feleknek külön 

rögzíteniük kell az egyedi szerződésben. 

2.2 Az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok 

Az Előfizetői szerződés megkötéséhez az alábbi adatok szükségesek: 

a) Egyéni előfizető esetében: 

- Név 

- Anyja születési neve 

- Lakcím: 

- E-mail cím 

 

b) Üzleti előfizető esetében: 

- Cégnév 

- Székhely 

- Cégjegyzékszám 

- Adószám (számla kiállításához) 

- E-mail cím 

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. 

Amennyiben az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Előfizető nem, 

hiányosan, vagy nem a valóságnak megfelelően adja meg, az Előfizetői szerződés nem jön létre. 

A Szolgáltató az Előfizető által szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése céljából az 

alábbi eredeti dokumentumok bemutatását kérheti: 

a) Cégjegyzékben nyilvántartott szervezetek (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, 

betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, közhasznú társaság, egyesülés, 

egyéni cég, oktatói munkaközösség, vízgazdálkodási társulat) esetében: 

30 napnál nem régebbi és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyző végzés, vagy 

cégkivonat, amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíróság által érkeztetett bejegyzési 

kérelem teljes példánya, vagy mindezek másolati példánya, aláírási címpéldány, a 

cégjegyzésre  jogosult személyi azonosító okmánya, meghatalmazás közokiratban vagy teljes 

bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy 

jár el) 

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

politikai pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, stb.) esetében: 30 
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napnál nem régebbi hatályos adatokat tartalmazó bírósági nyilvántartásba vételről rendelkező 

végzés, vagy nyilvántartásba vétel előtt az alapszabály bíróság által érkeztetett másolati 

példánya, a képviseletre jogosult személyazonosító okmánya. Szükséges lehet meghatalmazás 

közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában abban az esetben, ha nem az 

aláírásra jogosult személy jár el. 

c) Egyéni vállalkozók esetében: a vállalkozó igazolvány eredeti vagy másolati példánya, 

személyi azonosító okmány, meghatalmazás közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 

magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) 

d) Természetes személy esetében: személyi azonosító okmány, meghatalmazás teljes bizonyító 

erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el). 

Jelen pont vonatkozásában személy azonosítására alkalmas dokumentumnak minősül a 

személyi igazolvány és a lakcímkártya, az új típusú vezetői engedély, az útlevél, a tartózkodási 

engedély, a letelepedési engedély. 

 Az egyedi Előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei: 

a) Szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat elérhetősége, illetve 

internetes honlapjának címe; 

b) a szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése. 

c) az Előfizető neve, állandó lakóhelye illetve székhelye, tartózkodási helye (levelezési címe), 

d) az Előfizető hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelező 

adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak 

az e törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásához; 

e) a szerződés tartama; 

f) a szolgáltatás megkezdésének határideje 

g) az előfizetői végberendezés felszerelésének helye, előfizetői hívószám, a Szolgáltató 

felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye. Az előfizetői hozzáférési pont 

meghatározása tekintetében az Előfizetők által szokásosan megjelölt pont az irányadó, 

amely csak az Előfizető kifejezett kérésére létesíthető az Előfizető helyiségén kívül; 

h) az ÁSZF elérhetősége, valamint az Előfizető azon nyilatkozata, amely szerint az e 

szerződésben foglaltakat megismerte és elfogadja 

i) az Előfizető e-mail címe 

j) az Előfizető által meghatározott biztonsági korlát mértéke 

Írásos szerződés létrejöttével egyidejűleg a Szolgáltató az egyedi Előfizetői szerződés egy 

példányát és az ÁSZF kivonatát térítésmentesen köteles az Előfizető rendelkezésére bocsátani. 

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató a teljes ÁSZF egy példányát is az Előfizető rendelkezésére 

bocsátja a 3. számú mellékletben megjelölt díj ellenében. 

Egyedi esetekben a szerződés kibővülhet az Előfizetői szerződésben rögzített egyéb 

mellékletekkel. 

 Ráutaló magatartás 

 

Amennyiben az Előfizetői szerződés ráutaló magatartással jött létre, a Szolgáltató elektronikus 

úton megküldi az internetes hivatkozást (linket), amelyről az Előfizetői szerződés 

dokumentumai letölthetőek . Előfizető az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
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köteles az Előfizetői szerződést  aláírva visszajuttatni a Szolgáltatónak. Ennek elmaradása 

esetén a ráutaló magatartással létrejött szerződés azonnal hatályát veszíti és a Szolgáltató a 

megrendelt szolgáltatásokat törli. Az előírt határidőn belül visszaküldött szerződés esetén a 

szerződés létrejöttének időpontja a szolgáltatás átadás/átvételének napjával megegyezik. 

 Valós adatok megadása 

 

Az Előfizetői szerződésben foglalt adatok valóságtartalmáért az aláíró személy tartozik 

felelősséggel, az Előfizetői szerződéssel járó kötelezettségek az Előfizetőt terhelik. 

1.1.1. Az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak 

A Szolgáltató előrefizető (un. prepaid) ügyfelei az aktivációt követő 14 napon belül nem kezdi 

meg a szolgáltatás igénybevételét, és nem tölti fel virtuális számláját minimálisan bruttó 1000 

Ft-tal, úgy regisztrációja a 15. napon értesítés mellett törlésre kerül. 

2.3 A szerződéskötéstől számítva az előfizetői pont létesítésére, vagy a hálózati 

végponthoz, hálózathoz történő csatlakozásra, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt 

határidő 

 

Az Előfizetői szerződés alapján az Előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató - a 2.1. bekezdés 

b) pontjában foglaltak kivételével - legfeljebb az Előfizetői szerződés megkötésétől számított 

15 napon belül, vagy az Előfizető által az Előfizetői szerződésben megjelölt későbbi 

időpontban, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül köteles a 

szolgáltatás nyújtását megkezdeni.  

 

A Szolgáltató részére rendelkezésre álló időtartamba nem számít bele azon időszak, amely alatt 

az Előfizető érdekkörébe tartozó okból nem kerülhet sor a szolgáltatás létesítésének vagy 

aktiválásának megkezdésére vagy folytatására. Ezen határidő, illetve a Szolgáltató által a 2.1. 

pont b) pontja szerint vállalt határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, 

melynek összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj 

hiányában az Előfizetői szerződés alapján az adott Előfizetői szolgáltatással kapcsolatban 

fizetendő havi előfizetési díj, illetve az előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj 

egy harmincad részének nyolcszorosa. Ezen kötbér felét köteles megfizetni Szolgáltató a 

szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a szerződés 

megszűnéséig, amennyiben az Előfizetői szerződésben foglalt határidő teljesítésére műszaki 

okból nem képes, és ezért az Előfizetői szerződést rendes felmondással megszünteti.  

 

Ha a Szolgáltató az Előfizetői szerződésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére 

meghatározott határidőt túllépi, akkor az Előfizetői hozzáférési pont létesítését megelőzően az 

Előfizető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az Előfizető 

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

alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni az Előfizető 

számára, az Előfizető pedig egyidejűleg köteles a Szolgáltató által részére átadott eszközöket a 

Szolgáltatónak átadni.  

 

A távollévők között szóban megkötött szerződés esetén az Előfizető a szerződés megkötésétől 

számított 5 napon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat a szerződéstől. Az 

Előfizető elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a Szolgáltató az Előfizetői 

szerződésnek megfelelően a szolgáltatás nyújtását megkezdte. 
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2.4 Az Előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése 

 

Szolgáltató a részére beérkezett ajánlatokat azok beérkezését követően haladéktalanul 

nyilvántartásba veszi és iktatja. Szolgáltató megvizsgálja, hogy a hozzá beérkezett ajánlatok 

vagy igénybejelentések megfelelnek-e a 2.1. pontban foglalt kritériumoknak. Szolgáltató 

kizárólag a kritériumoknak megfelelő ajánlatot vagy igényt köteles ilyenként elfogadni. 

Szolgáltató a hiányosan vagy egyéb szempontból nem megfelelően kitöltött igénybejelentés 

kiegészítésére - annak kézhez vételétől számított 8 napon belül – határidő megjelölésével 

jogosult felhívni Igénylőt. 

 

Az igénybejelentés időpontja az az időpont, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó 

igénybejelentés a Szolgáltatóhoz megérkezik. Megfelelően benyújtott ajánlat vagy 

igénybejelentés alapján Szolgáltató megkezdi a 2.1. pontban részletezett vizsgálatot, eljárást.  

 

Amennyiben ajánlattevő, illetve Előfizető személyét és az igényelt illetve nyújtott szolgáltatás 

paramétereit nem érintő változás következik be Igénylő, illetve Előfizető adataiban, úgy 

Szolgáltató ezen adatok változását nyilvántartási rendszerében átvezeti. Az egyéb 

szerződésmódosítási eseteket jelen Általános Szerződési Feltételek 9.2. és 9.3. pontja 

szabályozza. 

2.5 Szerződéskötés megtagadása 

A Szolgáltatót az Eht. 129.§.(1) bekezdése alapján nem terheli szerződéskötési kötelezettség, 

ezért fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján megtagadhassa az új Előfizetői 

szerződés megkötését: 

- ha az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket nem tudja 

biztosítani, 

- ha a Szolgáltatónál korábban igénybevett szolgáltatást az Előfizető súlyos szerződésszegése 

miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg. 

- ha a Szolgáltató az Előfizetővel korábban fennállott szerződését felbontotta 

Ha az Előfizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a 

Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató 

jogosult arra, hogy: 

- az újabb szerződéskötést az Előfizető korábban fennálló tartozásának megfizetéséhez kösse 

- határozott idejű szerződést kössön 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy fenti lehetőségek közül megítélése szerint 

válasszon, vagy azokat együttesen alkalmazza. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az igénylő fizetőképességét ellenőrizze. 
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2.6 A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges 

egyéb korlátai 

Tekintettel a szolgáltatás jellegére az a világhálón keresztül a világ bármely pontjáról elérhető. 

A szolgáltatás a szolgáltatás díjának a Szolgáltató általi lekönyvelésétől számított 10 perc után, 

az Előfizető és a Szolgáltató között megkötött Előfizetői szerződés alapján vehető igénybe. 

A Szolgáltató a szolgáltatás tartalmát az Előfizető előzetes értesítése mellett megváltoztathatja, 

és új szolgáltatáscsomagokat alakíthat ki. 

A Szolgáltató által biztosított szolgáltatásnak nincs időbeli korlátja. 

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése előtt Szolgáltató az igénylőt - 

annak kérésére - előzetesen tájékoztatja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális 

és ajánlott műszaki követelményekről. 

Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az Előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető 

jogokat harmadik személyre átruházza.  

2.7 Az  Üzleti  Előfizetőkre vonatkozó eltérések 

 

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

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

felek eltérhetnek az Eht. előfizetői szerződéssel kapcsolatos, valamint az Eszr. rendelkezéseitől. 

A fenti körbe nem tartozó üzleti előfizetők esetében a felek egyező akarattal eltérhetnek: 

Az Eht. 128. § (4b), a 127. § (2), 134. § (1-2) (6) (10) (10b) (11) (13) (15) bekezdései, a 135. 

§, a 140. § (1-2) és (4) bekezdéseitől, valamint 

az Eszr. 3. § (9) bek., 7. §, 11. §, 17. § (1) bekezdéseitől. 

Üzleti előfizetők esetében a Szolgáltató egyoldalúan eltérhet az Eht. 129. § (5), a 131. § (1), 

valamint az Eszr. 

 

3 Az előfizetői szolgáltatás tartalma 

3.1 A szolgáltatás tartalma 

A jelen ÁSZF alkalmazásában a szolgáltatás a helyhez nem kötött telefon-, és videótelefon-

szolgáltatást jelenti, amelyek segítségével az Előfizetők az előfizetői végponton keresztül 

beszéd célú telefonszolgáltatást vehetnek igénybe. Szolgáltatás továbbá a faxszolgáltatás, 

valamint hangposta szolgáltatás. 

A helyhez nem kötött telefon-, és videotelefon-szolgáltatás jelen ÁSZF-ben azt a szolgáltatást 

jelenti, hogy a helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (SHS=21) esetén az 
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Előfizetők azonosítását a 21-abc-defg felépítésű előfizetői hívószám teszi lehetővé. A helyhez 

nem kötött elektronikus hírközlő hálózathoz csatlakozó előfizetői hozzáférési pont helye 

változhat. A helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás a helyhez kötöttel hívások 

kezdeményezése és hívhatóság szempontjából megegyezik. 

Faxszolgáltatás és hangposta esetében a Szolgáltató az Előfizetői hívószámra faxként vagy 

hangüzenetként érkező adatokat elektronikus formában rögzíti és tárolja.  

A szolgáltatások leírását, valamint díjait a Szolgáltató internetes oldalán 

a www.cogitnet.eu címen elérhetővé teszi, annak változásáról az Előfizetőket 30 nappal a 

változás hatályba lépése előtt értesíti. 

Az előfizetői szolgáltatásokat a 4-es számú melléklet tartalmazza. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes szolgáltatástípusokon belül a 

szolgáltatástípusok elemeiből szolgáltatáscsomagokat állítson össze. A szolgáltatáscsomagok 

leírását, valamint díjait a Szolgáltató weboldalán elérhetővé teszi, azok változásáról az 

Előfizetőket 30 nappal a változás hatályba lépése előtt értesíti. 

3.2 A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe 

A Szolgáltató a Szolgáltatást alapvetően Magyarországon nyújtja. A Szolgáltató társszolgáltató 

partnerein keresztül a szolgáltatást Magyarországon kívül is nyújthatja. A helyhez kötött 

telefonszolgáltatások tekintetében a szolgáltatás földrajzi területe Budapest. 

 

3.3 Tájékoztatás segélyhívásról 

A Szolgáltató köteles ingyenesen - nyilvános telefonállomás esetén fizetőeszköz használata 

nélkül - biztosítani, hogy végfelhasználója elérhesse a Kormány által rendeletben 

meghatározott hívószámokon keresztül, ideértve a „112” egységes európai segélyhívószámot 

is, a segélyhívó szolgálatok elérését. A segélyhívások megválaszolása céljából a Szolgáltató a 

hívó fél azonosítása kijelzésének letiltására, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére 

vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is köteles a segélyhívó 

szolgálatok rendelkezésére bocsátani - külön jogszabályban meghatározott módon - a hívó fél 

azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatokat. 

3.4 A szolgáltatás fajtája 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások nem minősülnek egyetemes szolgáltatásnak. 

3.5 A szolgáltató felelősségi határa 

 

Az előfizetői hozzáférési pont azon fizikai kapcsolódási pont, ahol az Előfizető végberendezése 

csatlakozik a publikus internethez, és ezzel közvetetten a Szolgáltató hálózatához. Az Előfizetői 

Hozzáférési Pont nem a Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos felelősségének átadási pontja 

(határa). 

http://www.ephone.hu/
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4 Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 

A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a vonatkozó jogszabályokban előírt 

műszaki előírásoknak megfelelően és a Szolgáltatóval együttműködő Partnerszolgáltatókkal 

kötött szerződésekben foglaltaknak megfelelően biztosított műszaki - technikai feltételek 

mellett a tőle elvárható módon nyújtja. 

A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott Szolgáltatás megfelel az Egyedi Előfizetői 

Szerződésben és az egyes szolgáltatás típusok leírásaiban foglalt minőségi követelményeknek 

az együttműködő partnerszolgáltatók szolgáltatásának függvényében. 

4.1 Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségi célértékei 

Sikertelen hívások arányának minőségi célértéke 

A sikertelen hívások valószínűségének értéke magyarországi hívásvégződtetés, magyarországi  

hívásvégződtetés és tranzit szolgáltatás esetén nem lehet rosszabb, mint azonos körzetben 1,4%, 

egyéb körzetben és külföldön 2,7%. A hívások sikerességének arányát a Szolgáltató (az 

előírásoknak megfelelően) adott időszakokban lebonyolított próbahívások segítségével méri. A 

sikeres (30 mp-en belül létrejövő) kapcsolatok számát osztva az összes kezdeményezett hívások 

számával kapható meg az érték. 

Hívások felépítési idejének minőségi célértéke 

A belföldi hívások átlagos felépítési ideje legfeljebb 12 másodperc lehet. Bit hibaarány 

(hozzáférési vonalanként, másodlagos felhasználásra vonatkozóan) minőségi célértéke A 

Szolgáltató hálózatán belül indított adatátviteli hívások 80 % - a során mért bit hibaarány (BER) 

nem lehet rosszabb a 10E-3 értéknél.  

4.2 A hálózatában alkalmazott forgalommérés, menedzselés leírása, amennyiben hatása 

van a nyújtott szolgáltatásra 

A Szolgáltató nem alkalmaz ilyen mérési módszereket. 

4.3 A hálózati biztonság 

A Szolgáltató a saját hálózatán belül az elektronikus hírközlési rendszerét érintő illetéktelen 

behatolások, támadások elkerülésére több szintű belső védelmi rendszert működtet, melynek 

működési mechanizmusát és leírását a megbízható védelem érdekében kizárólag Hatósági 

utasításra a Hatóság számára teszi hozzá férhetővé. A Szolgáltató biztosítja a személyes és 

egyéb adatok kiemelt védelméhez, illetve az Interneten továbbított adatok biztonságához 

szükséges technikai feltételeket és eljárásokat. A Szolgáltató az írásban megkötött Előfizetői 

szerződéseket, illetve az elektronikus úton rögzített Előfizetői adatokat biztonságos helyen, 

irattárban, illetve számítógépeken tárolja és őrzi. A Szolgáltató az elektronikus úton rögzített 

Előfizetői adatokat csak az arra feljogosított alkalmazottai, megbízottai és alvállalkozói részére 

teszi elérhetővé egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után. 
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4.4 Az Előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei 

A Szolgáltató az általa nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatást IP hálózaton keresztül 

biztosítja, amelynek során a Szolgáltató VoIP átjárót működtet SIP protokoll használatával. A 

szolgáltatás hozzáférési pontja szabványos RJ45-ös csatlakozó. A szolgáltatás bármilyen, 

megfelelően beprogramozott IP végberendezésen keresztül igénybe vehető. Ha az Előfizető 

bármilyen módon megváltoztatja a Szolgáltató által meghatározott beállítási adatokat, akkor a 

hálózat biztonságát, integritását veszélyezteti. 

5 A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása: 

5.1 Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei 

Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének bármely esetében a szüneteltetés időtartama alatt 

az Előfizető hívást kezdeményezni és fogadni nem tud. Ez vonatkozik a segélyhívó számokra 

is. 

A szolgáltatás szünetelhet 

a) Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, vagy 

b) az Előfizető érdekkörébe tartozó okból 

c) mindkét fél érdekkörén kívüli okból (vis maior), vagy 

d) Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek 

védelmében a jogszabályok által előírt módon. 

A szüneteltetés ideje beszámít az éves rendelkezésre állási időbe. 

Szolgáltatás szünetelés a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból valamint a mindkét fél 

érdekkörén kívüli okból történő szünetelés 

A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, 

rendkívüli karbantartása vagy a hálózaton végzett havi rendszeres karbantartás miatt 

átmenetileg szünetelhet. A tervezett szüneteltetésről a Szolgáltató az Előfizetőket annak 

megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti, és a munkát úgy szervezi, hogy a szüneteltetés — 

amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll 

rendelkezésre — naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg, a rendszeres karbantartás 

idején túl. A szolgáltatás rendszeres karbantartás miatti szüneteltetése miatti időtartam, de 

maximum havonta 1 nap a rendelkezésre állás időalapjába nem számít bele. A rendszeres 

karbantartásokat a Szolgáltató tervezetten 01:00 és 05:00 között végzi. 

Az előfizetői szolgáltatások teljesítése szempontjából mindkét fél érdekkörén kívüli, előre nem 

látható és el nem hárítható oknak, azaz vis maiornak minősül különösen a háborús helyzet, 

sztrájk, természeti katasztrófa, a hálózat valamely elemét működésképtelenné tevő természeti 

erő vagy harmadik fél által okozott erőhatás, illetve a szolgáltatást megtiltó vagy szüneteltetését 

elrendelő, jogszabályon alapuló hatósági rendelkezés. 

Ha a szünetelésre a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor - ide nem értve a jelen 

ÁSZF-ben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél 
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érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára 

vonatkozó díj fizetésére nem köteles. 

Ha a szüneteltetés meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles az Előfizető egyenlegén 

rendelkezésre álló összeg 10 %-át, visszatéríteni. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés 

oka vis maior, feltéve, hogy Szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn 

belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. 

A szolgáltatás szüneteltetése az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt 

Előfizető érdekkörébe tartozó oknak minősül a szünetelés, ha a szünetelést az Előfizető kérte, 

vagy a szünetelés az Előfizetőnek érdekkörében felmerült okra vezethető vissza. 

Az Előfizető kérésére az előfizetői szolgáltatás határozott időre szünetelhet – kivéve a 

határozott idejű szerződéseket. 

Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését a Szolgáltató online felületén keresztül kapcsolhatja 

be. A szüneteltetés az Előfizető általi visszakapcsolásig, a szerződés felmondásáig, a maximális 

szüneteltetési idő lejártáig tart. A visszakapcsolást a szüneteltetéshez hasonlóan az Előfizető a 

Szolgáltató online felületén intézheti. Az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatti szüneteltetés 

ideje a rendelkezésre állás idejébe beleszámít. Amennyiben az Előfizető a szüneteltetés lejárta 

után nem kéri a szolgáltatás visszakapcsolását, úgy Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést 

8 napos felmondási idővel felmondani. A Szolgáltató az Előfizető által kért szünetelési időszak 

végén a szolgáltatást köteles visszakapcsolni és erről az Előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 

24 órán belül értesíteni. 

A szolgáltatást egy naptári évben az Előfizető legalább egy hónapra szüneteltetheti. A 

szüneteltetés összidőtartama naptári évenként legfeljebb 6 hónap. E szabály alkalmazása alól a 

Szolgáltató az Előfizető kérésére indokolt esetben eltekinthet. 

Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást feltételes kedvezménnyel kívánja igénybe venni, úgy 

az érdekkörébe tartozó szolgáltatás szüneteltetésének lehetőségéről a hűségnyilatkozatban 

vállalt időtartamra lemond. 

Határozott idejű Előfizetői Szerződések esetében a szerződés időtartama a szünetelés 

időtartamával meghosszabbodik. 

A szüneteltetés az előfizetői jogviszony folytonosságát nem érinti. 

Előfizető nem igényelheti a szolgáltatás szüneteltetését, amennyiben számlatartozása van. 

5.2 Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának feltételei 

 A Szolgáltató szolgáltatás-korlátozási joga 

Az Előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására a Szolgáltató az Előfizető egyidejű 

értesítésével a következő esetekben jogosult: 

a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű 

működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-
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tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező 

végberendezést csatlakoztatott, 

b) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy 

részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja, 

c) az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló első felszólításban megjelölt - de legalább 8 napos; 

5000 Ft feletti díjtartozás esetén a fizetési határidő lejártát követő 5 napos- határidő elteltét 

követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása 

céljából a Szolgáltatónak nem adott az ÁSZF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot, 

d) Tiltott használat miatti szolgáltatás-korlátozás: amennyiben Előfizető súlyosan megszegi a 

jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi vagy magyarországi 

törvényeket, jog-, etikai szabályokat, -elveket. 

e) Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatónál több szerződéssel is rendelkezik, és azok 

bármelyikén legalább 8 napos lejárt díjtartozása van, Szolgáltató jogosult valamennyi 

szerződésen korlátozni a nyújtott szolgáltatást. 

5.5.1.1 Az előfizetői hozzáférést biztosító Szolgáltató a közreműködő szolgáltató megkeresése 

esetén is korlátozhatja az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha 

5.5.1.b)-c) pontjaiban meghatározott feltételek az Előfizető által – a szolgáltató-választás 

bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szerint – választott 

közreműködő szolgáltató vonatkozásában állnak fenn. 

5.5.1.2. A Szolgáltató az előfizetés korlátozásának megkezdésekor az Előfizetőt írásban, 

elektronikus levél formájában értesíti. A korlátozás időtartama alatt a Szolgáltató az Előfizetői 

szerződésben megrendelt szolgáltatásokat sem biztosítja. A korlátozás ideje beszámít az éves 

rendelkezésre állási időbe. 

A fenti bekezdéstől eltérően a telefonszolgáltatás tekintetében Szolgáltató a szolgáltatás 

korlátozása esetén is köteles biztosítani 

a) az előfizető hívhatóságát, 

b) a segélykérő hívások továbbítását, 

c) a szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét, 

d) a hibabejelentőjének elérhetőségét. 

 Előfizetői szolgáltatás-korlátozás megszüntetése  

A Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére a 5.5.1. pont szerinti bármely korlátozást a kérelem 

kézhezvételétől számított legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 1 munkanapon belül 

megszüntetni, ha a korlátozás oka megszűnt, az Előfizetőnek nincs semmilyen díjtartozása, és 

erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez.  

Amennyiben az Előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést 

felmondja, és arról a Szolgáltató a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a 

felek az előfizetői szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a Szolgáltató - az 

Előfizető ellentétes nyilatkozata hiányában - a korlátozást az előfizetői szerződés megszűnéséig 

fenntartja. 
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A szolgáltatás - Előfizető általi szerződésszegés miatti – korlátozásból eredő igényét a 

Szolgáltató peren kívüli vagy peres úton érvényesítheti az Előfizetővel szemben 

szerződésszegés jogcímén. 

6 Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták: 
 

6.1 A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vétele és a 

hibaelhárításra vonatkozó eljárás 

 A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések 

nyilvántartásba vételének menete 

 Hibabejelentő szolgálat működése 

A Szolgáltató a hálózat és az előfizetői szolgáltatások folyamatos és zavartalan biztosítása 

érdekében az ügyfélszolgálat elérhetőségével azonos feltételek szerinti hibabejelentő 

szolgálatot működtet. Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató 

online felületén, a „kapcsolat” főmenüben rendszeresített e-formanyomtatvány segítségével 

jelentheti be.  

A Szolgáltató továbbá üzenetrögzítő működését biztosítja. A Szolgáltató a hibabejelentéseket 

nyilvántartásba veszi, és visszaigazolja azokat 24 órán belül a bejelentések beérkezésének 

sorrendjében. A Szolgáltató a hiba bejelentése után a lehető legrövidebb időn belül megkezdi a 

hibabehatárolást. 

 Hibabejelentés, hibás teljesítés 

Hibabejelentésnek minősül az Előfizető által a hibabejelentő szolgálatnak telefonon, 

üzenetrögzítőre, vagy elektronikusan tett minden olyan bejelentés, amely az elektronikus 

hírközlési szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a 

szolgáltatás csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével 

kapcsolatos. 

Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha 

a) a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett, 

b) a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében keletkezett, 

c) a hiba elháríthatatlan külső ok miatt következett be, 

d) a hibát nem jelentették be, 

e) a hibát a Szolgáltató a hibaelhárítási időn belül elhárította, 

 Hibaelhárítás időtartama 

A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként 

valósnak bizonyult érdekkörébe tartozó hibát a lehető legrövidebb időn belül belül kijavítani. 

Amennyiben a hiba bejelentése az ügyfélszolgálati időn túl történik, úgy a hibaelhárítási 

időablak a következő munkanap ügyfélszolgálati idejének kezdetétől indul. 
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Nem minősül valós hibának az, ha az Előfizetővel szemben a szolgáltatás korlátozására került 

sor, és a korlátozásról a Szolgáltató az Előfizetőt a hibabejelentéskor értesítette. 

 A hibabejelentés nyilvántartása 

A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás 

alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus 

úton rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt a hiba elhárításától számított egy évig 

megőrzi. 

A Szolgáltató a hibabejelentéseket nyilvántartásba veszi, amely nyilvántartás minden 

hibabejelentésről a következő adatokat tartalmazza: 

- az Előfizető bejelentése alapján tartalmazza 

a) az Előfizető elérhetőségét; 

b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót; 

c) a hibajelenség leírását; 

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

a. a Szolgáltató hibaelhárítási eljárása alapján tartalmazza 

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. 

 Hibabejelentés visszaigazolása 

A Szolgáltató az Előfizető általi hibabejelentést visszaigazolja: 

- a telefonos, vagy üzenetrögzítőre mondott, vagy írásban elektronikusan benyújtott bejelentés 

esetén az Előfizető által megadott e-mail címre írt levél formájában. 

 Előfizető értesítése a hiba javításáról 

A hibabejelentés kivizsgálása és elhárítása során a Szolgáltató haladéktalanul értesíti az 

Előfizetőt arról, hogy 

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

okból merült fel; 

b) a hiba kijavítását megkezdte; 

c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért 

az Előfizető részére kötbért fizet. 

A Szolgáltató a hibaelhárítás után, annak megtörténtéről az Előfizetőt e-mail formájában értesíti 

legkésőbb a hiba kijavításától számított 24 órán belül. A hibaelhárítás lezárul, ha az Előfizető a 

javítást elfogadta. Amennyiben az Előfizető a javítást nem fogadja el, viszont a felügyeleti 

rendszer, vagy Szolgáltató mérési eredményei szerint az Előfizetői szolgáltatás megfelel a 

szolgáltatás leírásban rögzített minőségi követelményeknek, akkor a hibát kijavítottnak kell 

tekinteni és a hibaelhárítás az Előfizető elfogadásának hiányában is lezárul. 
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Nem köteles a Szolgáltató 48 órán belül a hibabehatároló eljárás eredményéről értesíteni az 

Előfizetőt, amennyiben a valós, a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hiba elhárításához nem 

szükséges helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó 

vizsgálat. 

 Előfizető kötelezettségei a hibaelhárítás során 

Az Előfizető a hibaelhárítás során köteles a Szolgáltatóval együttműködni.  

 Előfizető érdekkörébe tartozó hiba 

Amennyiben a Szolgáltató a hiba kivizsgálása során megállapítja, hogy a hiba oka az Előfizető 

érdekkörébe tartozó okból (pl. a wifi beállításánál, a környezetében lévő más wifi eszközök 

beállításánál, hibás eszköz konfigurációnál, Soft-phone alkalmazásnál, a lokális tűzfalnál hibája 

miatt) merült fel, a Szolgáltató a hiba elhárítására nem köteles.  

 Soron kívüli hibaelhárítás 

Amennyiben az Előfizető kéri, és a Szolgáltató azt teljesíteni tudja a feltételek adottsága miatt, 

úgy a Szolgáltató külön megállapodás alapján az Előfizető érdekkörébe tartozó hibaelhárítási 

szolgáltatást is vállal. 

 Késedelmes hibaelhárításhoz kapcsolódó kötbér 

A 6.3. pontban foglaltak nem teljesítése esetén a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló 

határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra az alábbiak szerinti 

kötbér fizetésére köteles: 

a) Ha a Szolgáltatónak felróható hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet 

igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az 

előző hat hónapban az Előfizető által az Előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői 

szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj 

átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú 

előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett 

(felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. 

b) Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt 

minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak az a) 

pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie. 

A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő elszámolás alkalmával 

az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy az előfizetői jogviszony megszűnése esetén 

az Előfizető választása szerint a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül azt az 

Előfizető részére egy összegben visszafizeti. 

Mentesül a Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a hibát az Előfizető nem, vagy 

csak utólag, a hiba Szolgáltató általi elhárítása után jelentette be. 

Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a 

hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat. 
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 Együttműködés más Szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén 

Amennyiben a szolgáltatás hibája, hibás működése más Szolgáltató hatáskörében felmerülő 

hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy erről az érintett Szolgáltatót  48 

órán belül értesíti, és kéri közreműködését. A Szolgáltató a hibabejelentéstől számított 48 órán 

belül köteles az Előfizetőt a hozzájárulás szükségességéről és okáról, valamint arról értesíteni, 

hogy a hozzájárulás beszerzésének ideje nem számít be a hiba-elhárítási határidőbe. 

 A hiba elhárításának teljesítése 

Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az Előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti 

hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása 

esetén a hibaelhárítás időpontjától számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a 

hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói 

értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától az Előfizető által tett ismételt 

hibabejelentésig eltelt időtartam. 

A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett, a Szolgáltató hibabehatároló eljárása 

eredményeként valós, a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hiba elhárításáért díjat nem számíthat 

fel, a Szolgáltatónál felmerülő (javítási, kiszállási) költséget és a hiba behatárolása, valamint 

elhárítása céljából az Előfizető helyiségébe történő belépés biztosításán túl egyéb 

kötelezettséget nem háríthat az Előfizetőre. 

6.2 Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és 

kártérítési igények kezelése 

 Hiba bejelentése 

 

Ha az ügyfélszolgálaton az Előfizető hibát kíván bejelenteni, a Szolgáltató az ÁSZF 6.1. pontja 

szerint jár el. 

 Hibabejelentés megőrzése 

 

A Szolgáltató az Előfizetőktől származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz 

alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési 

szabályok betartásával azt 1 évig megőrzi. 

A Szolgáltató az Előfizető bejelentését, panaszát azonnal elintézhető szóbeli panasz esetén 

lehetőleg azonnal kivizsgálja, és eredményéről Előfizetőt igénye szerint szóban vagy írásban 

értesíti. Nem szóbeli vagy hosszabb ügyintézést igénylő szóbeli bejelentés esetén legkésőbb a 

bejelentéstől számított maximum 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről az 

Előfizetőt írásban értesíti a kivizsgálás befejezésétől számított 15 napon belül. Amennyiben a 

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

Szolgáltató az általános elintézési idő lejárta előtt köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy 

elintézésének várható időpontjáról. 

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

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

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

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

terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének 

kötelezettsége terheli. 
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A panasz elutasítása esetén az ügyfélszolgálat köteles az elutasítást indoklással ellátva írásba 

foglalni, és annak 1 példányát fogyasztónak átadni, vagy 15 napon belül megküldeni. 

 Díjreklamáció 

Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést 

(díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon belül 

megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának 

befejezéséig nem jogosult az Előfizető szerződést felmondani. Az Előfizető díjreklamációját a 

hivatkozott számla fizetési határidejének lejáratáig teheti meg. Az ezt követően beérkezett 

számlareklamációkat a Szolgáltató nem köteles befogadni. 

Az Előfizetői számlareklamáció a számla fizetési határidejére nincs halasztó hatállyal. 

Ha a Szolgáltató az Előfizetői bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a 

következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon 

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

járó kamatait az Előfizető számláján jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az 

Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése 

esetén az Előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik 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. 

Előfizető felelőssége, hogy a szolgáltatás elengedhetetlen részét képező jelszó védelméről 

gondoskodjon. Az Előfizető jelszavának felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató nem 

vonható felelősségre. 

Szolgáltató a 100 Ft alatti eltérések kivizsgálására és helyesbítésére nem kötelezhető. 

 Kötbérigény kezelése 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelete szerint a 

szolgáltatót terhelő kötbérfizetési kötelezettségnek a szolgáltató a szerződésszegő magatartás 

vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül – az előfizetőt megillető kötbér 

mértékéről és a kötbér teljesítésének módjáról szóló tájékoztatással együtt – köteles eleget 

tenni. E kötelezettség teljesítését a szolgáltató nem kötheti az előfizető kötbérre vonatkozó 

igényének bejelentéséhez. A szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének úgy köteles eleget 

tenni, hogy  

a) a kötbért a havi számlán, vagy előre fizetett szolgáltatás esetén az előfizető egyenlegén 

jóváírja, 

b) az előfizetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét 

az Előfizető részére egy összegben, jelenlévők esetében az ügyfélszolgálaton, távollévők 

esetében - amennyiben a Szolgáltató az Előfizető szükséges adataival rendelkezik - banki 

átutalással, egyébként postai úton fizeti meg.. 
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Jelen bekezdés b) pontjában foglalt postai úton vagy banki átutalással történő kifizetés esetében 

a szolgáltató a fizetendő kötbérből levonhatja a postai úton történő kifizetés vagy a banki 

átutalás igazolható költségét. 

A Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettsége alól mentesül, amennyiben 

a) az Előfizető saját tulajdonú végponti berendezésének hibájából az Előfizető nem tudja 

igénybe venni a szolgáltatást 

b) Előfizető által egyéb szolgáltatótól igénybe vett internet-szolgáltatás minősége nem 

megfelelő 

c) amennyiben az Előfizető a szolgáltatás helyreállításának érdekében nem működik együtt a 

Szolgáltatóval. 

 Szolgáltató általi kártérítési igény érvényesítése 

Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF és az egyedi Előfizetői 

szerződés alapján eljárni, jogait jóhiszeműen gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni, valamint a 

Szolgáltatóval együttműködni. Az Előfizető felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé az 

Előfizetői szerződés megszegéséből eredő ténylegesen felmerült, vagy bármilyen szerződésen 

kívül okozott károkért. 

 Előfizetői kártérítési igények kezelése 

Az Előfizető a kötbért meghaladó, de kizárólag csak a meglévő vagyonában okozott kárát 

érvényesítheti a hatályos jogszabályok szerint. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak kártérítési 

igényét írásban bejelenti, a Szolgáltató a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak 

jogosságát legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és elektronikus levélben értesíti az 

Előfizetőt a vizsgálat eredményéről. 

Az Előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Előfizető 

vagyonában okozott értékcsökkenésért felel, amely azt az értéket jelenti, amellyel az Előfizető 

meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében ténylegesen csökken. Nem kell a 

Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, és a szolgáltatás nem, vagy nem megfelelő 

működéséből adódó és az azzal összefüggésbe hozható kommunikáció- és információhiányból 

eredő kárt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Előfizetőt ért vagyoni és nem 

vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges. 

 Szolgáltató mentessége a kártérítési felelősség alól 

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

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

ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható. 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a 

szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak. 

Nem kell a Szolgáltatónak megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet vis major okozott, vagy 

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

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

kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, 
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hogy a Szolgáltató szolgáltatása részben vagy egészen nem megfelelően működik. A 

Szolgáltató nem felel azokért a károkért és költségekért, amelyek azért merültek fel, mert az 

Előfizető kárenyhítési, együttműködési, tájékoztatási kötelezettségét késedelmesen vagy 

egyáltalán nem teljesítette. 

Az Előfizetői szerződésekből eredő követelések elévülési ideje egy év, melyet a késedelem 

vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. 

 Vis maior 

Egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben megállapított valamely kötelezettsége teljesítéséért – a jelen 

ÁSZF-ben foglalt kivételektől eltekintve - azokban az esetekben, amikor olyan, bármely fél 

érdekkörén kívül eső, előre nem látható, illetve elháríthatatlan körülmények (vis maior) 

merülnek fel, amelyek megakadályozzák az Előfizetői szerződés teljesítését. Ilyen 

körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, 

szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, szél- és hóvihar, belvíz, más 

természeti katasztrófa, közműszolgáltatás szünetelése), illetve a törvény alapján arra 

feljogosított szervezetek rendkívüli helyzetben tett intézkedéseinek következményei, és ezek az 

esetek a szerződő feleket az Előfizetői szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében 

korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményként vétlen módon vagyoni, vagy nem vagyoni 

kárt okoznak. 

6.3 Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, a kötbér mértéke 

Az Előfizetőt kötbér illeti meg, ha a Szolgáltató az Előfizető bejelentését az arra az ÁSZF 

szerint rendelkezésére álló időtartam alatt nem vizsgálta ki. Az előfizetőt a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság elnökének 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelete, valamint az Új Eszr. rendelet 

alapján kötbér illeti meg, amely az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének 

napjától esedékes. 

A Szolgáltatót az előfizetői szerződésekre vonatkozó NMHH elnöki rendelet alapján terhelő 

kötbérfizetési kötelezettségnek a Szolgáltató a szerződésszegő magatartás megszűnésétől 

számított 30 napon belül - az Előfizetőt megillető kötbér mértékéről, a kötbérfizetésre okot adó 

szerződésszegő magatartásról és a kötbér teljesítésének módjáról szóló kifejezett tájékoztatással 

együtt - köteles eleget tenni. A Szolgáltató köteles továbbá a kötbér összegének 

meghatározására általa alkalmazott számítást a tájékoztatásban olyan módon feltüntetni, hogy 

az Előfizető számára lehetővé váljon a számítás helyességének ellenőrzése. A kötbérfizetési 

kötelezettség teljesítését a Szolgáltató nem kötheti az Előfizető kötbérre vonatkozó igényének 

bejelentéséhez. 

6.4 Ügyfélszolgálat működése, panaszok kezelési rendje 

 Az ügyfélszolgálat működése 

A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik 

kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására elektronikus 

ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségeit jelen ÁSZF bevezetője tartalmazza. 

A szolgáltató központi telefonos ügyfélszolgálata elérhető a legalacsonyabb díjú hívás díjánál 

nem magasabb díjazású hívhatósággal is. 
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A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett 

hívásokról hangfelvételt készítsen, amiről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést 

megelőzően tájékoztatja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási 

időn belül rendelkezésre bocsájtja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját 

követő 2 évig tárolja. Folyamatban lévő jogvita esetén a tárolási idő a jogvita lezárásig 

meghosszabbodik. 

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

rendelkezésre bocsátani. Az Előfizető részére előfizetői hangfelvételenként egy alkalommal 

ingyenesen kell a másolatot biztosítani. 

 Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése 

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, a szolgáltatással kapcsolatban szerződésével összefüggésben panasszal 

élhet. 

 Elektronikus ügyfélszolgálat 

A Cogitnet Kft. honlapján, a www.cogitnet.eu címen elektronikus ügyfélszolgálatot működtet. 

Az elektronikus ügyfélszolgálatot az Előfizetők egy az Előfizető által előre megadott ügyfél-

azonosító és egy jelszó segítségével érhetik el (regisztrációkor kell megadni). 

Az elektronikus ügyfélszolgálat segítségével az Előfizetőnek lehetősége van valamennyi 

szerződéses ügyet elintézni: 

- Szerződést kötni 

- Szerződést módosítani 

- Számlainformációkról tájékozódni* 

- Adatait módosítani 

- Egyéb szolgáltatásokat megrendelni 

- Egyéb szolgáltatásokat lemondani 

- Hibát bejelenteni írásban 

- Szolgáltatás szüneteltetését igényelni 

 

* Az számlainformációt minden Előfizető azonosítójának és jelszavának megadásával 

folyamatosan megtekintheti, és visszamenőleg 1 évre ellenőrizheti. A számlainformáció az 

alábbi adatokat tartalmazza: 

- hívás sorszáma 

- hívás kezdő időpontja 

- hívás befejezésének időpontja 

- hívó száma 

- hívott száma 

- célirány 

- hívás időtartama 

- hívás költsége 

http://www.rackserver.hu/
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6.5 A tudakozó szolgáltatás igénybevétele 

 

Tudakozó szolgáltatások: Belföldi tudakozó; Nemzetközi tudakozó; Különleges tudakozó. 

A Tudakozó szolgáltatások díjazása a 3. számú mellékletben található. 

6.6 A szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták rendezése 

 

A Felek a szolgáltatással kapcsolatos vita esetén megkísérlik a vita békés úton történő lezárását. 

Ennek eredménytelensége esetén az hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokhoz 

fordulhatnak a vita eldöntése érdekében. Előfizető jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez 

fordulni.  

A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Fax: 06 (1) 488 21 86 

Telefon: 06 (1) 488 21 31vagy az 1.5. pontban felsorolt szervekhez fordulni. 

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

7.1 Díjak mértéke, típusai 

 Egyszeri díjak 

Az Előfizető a Szolgáltató egyes nem rendszeres szolgáltatásaiért alkalmanként a 3. sz. 

melléklet szerinti egyszeri díjakat köteles fizetni. Alkalmazásának eseteit az ÁSZF vonatkozó 

része határozza meg. 

 Előfizetői díjak 

Az Előfizető az előfizetői szolgáltatásokért az ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti díjakat köteles 

fizetni. 

 Az egyes díjak esedékessége 

A rendszeres előfizetési díjak és az előfizetési díj jellegű díjak előre, az egyéb egyszeri díjak 

pedig utólag esedékesek. 

 Az Előfizetőt terhelő késedelmi kamat 

A Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az Előfizető a 

számlán feltüntetett időpontig a számla összegét nem fizeti meg. A késedelmi kamatfizetési 

kötelezettség kezdő napja a számlán feltüntetett fizetési határidőt követő nap. A késedelmi 

kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Előfizető a számla szerinti összeget nem 

fizeti be. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. 

Az Előfizetőt alaptalan számlareklamáció esetén - a befizetési határidőig ki nem egyenlített 

összeg erejéig – késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. 
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 A Szolgáltatót terhelő késedelmi kamat 

A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt értékben 

köteles haladéktalanul visszafizetni. A Szolgáltató késedelmi kamatfizetési kötelezettségének 

a kezdő napja a számla befizetésének a napja, végső napja az összeg visszafizetésének napja. 

 A késedelmi kamat mértéke 

A késedelmi kamat mértéke, az Előfizető és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén 

is a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese minden naptári napra lebontva, időarányosan 

alkalmazva. 

 A befizetések elszámolása 

A Szolgáltató az Előfizető által teljesített befizetéseket az alábbi módon számolja el: így ha az 

Előfizető kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére 

nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. 

Az Előfizető eltérő rendelkezése hatálytalan. Ez az eljárás irányadó Szolgáltató Előfizető 

számára teljesített fizetéseire is. Az egyes befizetések a Szolgáltató általi lekönyveléssel 

tekintendők teljesítettnek. 

Amennyiben az Előfizető Ptk. szerint vállalkozásnak minősül, úgy a kamat mértéke a Ptk. 

6:155. §-ban foglaltak szerint alakul. 

 Vagyoni biztosíték 

A Szolgáltató az esetleges díjhátralék biztosítékaként az Előfizetőtől vagyoni biztosítékot 

kérhet. Vagyoni biztosíték lehet pl. ingón vagy ingatlanon alapított jelzálogjog, pénzösszeg 

letétbe helyezése, vagyoni értékű jog engedményezése stb., amelynek összegét a Szolgáltató az 

eset összes körülményeire tekintettel állapítja meg. 

 Adminisztrációs díj 

Szolgáltató jogosult adminisztrációs díj felszámítására abban az esetben, ha az Előfizető olyan 

igénnyel áll elő, amelyet a Szolgáltató elektronikus ügyintézés formájában az elektronikus 

ügyfélszolgálatán elérhetővé tett Előfizető számára. 

- Számváltoztatás 

- Adatváltoztatás 

- Hangposta beállítás 

- Jelszóbeállítás, vagy jelszóváltoztatás 

- Híváslista lekérése 

- Számla vagy postai készpénzfizetési utalvány (sárga csekk) újraküldés 

- Távsegítség eszközbeállításhoz 

- Hangrögzítési anyagok kiküldése 

Szolgáltató jogosult adminisztrációs díj felszámítására minden olyan esetben, amely során 

Előfizető speciális beállítást vagy módosítást kér meglévő előfizetői szerződésével 

kapcsolatban. 
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 Számhasználati díj 

Szolgáltató számhasználati díjat számol fel minden, a szolgáltató által biztosított, vagy az 

Előfizető által a Szolgáltatóhoz hordozott telefonszám használata után. Szolgáltató a díjat havi 

rendszerességgel számolja fel az ÁSZF 3. sz. melléklete szerint, az ügyfél szerződésének 

fordulónapján. A díj, a díjak számlázási rendjének megfelelően előre fizetendő. Előre fizető 

szerződés esetében a számhasználati díj az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra. 

 Számlázás módja és a díjbeszedés rendje 

A Szolgáltató az esedékes díjakról az esedékesség hónapjában elektronikus számlát küld az 

Előfizető megadott elektronikus elérhetőségére. Előfizető a számla összegét az azon feltüntetett 

határidőig köteles kiegyenlíteni.  

A fizetési határidő nem lehet kevesebb a számla keltétől számított 8 naptári napnál. Ha az 

Előfizető a számlát nem kapja meg, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles 

haladéktalanul, de legkésőbb a számlázási fordulónapot követő 5. napig bejelenteni. A 

Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és rendszeres díjat, 

vagy költséget az esedékesség napjától számított egy éven belül számlázhatja. 

A Szolgáltató jogosult hóközi számla kiállítására abban az esetben, ha az előfizető bruttó 

egyenlege eléri vagy meghaladja az 5000 Ft-ot. Az 5000 Ft-ot meghaladó számlák fizetési 

határideje a számla keltétől számított 8 naptári nap. Késedelmes fizetés esetén a jelen ÁSZF 7.1 

pontjában foglaltak a mérvadóak. 

A Szolgáltató a számla kiállításáért számlázási díjat számol fel, amelynek mértékét a 3. számú 

melléklet tartalmazza. Szolgáltató jogosult a számlázási díjból kedvezményt biztosítani az 

Előfizetőnek 

a) ha Előfizető elektronikus számlázási módot és fizetési módként banki átutalást választ; 

b) Egyedi megállapodás keretében. 

A kedvezmény mértékét „a” pont esetében az ÁSZF, „b” pont esetében egyedi megállapodás 

tartalmazza. 

A számla kiegyenlítése elsősorban az Előfizető által választott módon, a 7.7 pontban megjelölt 

fizetési módok valamelyikének igénybevételével történhet. A Szolgáltató az összeg 

folyószámlájára kerülését ellenőrzi, nyilvántartásában kimutatja, és elektronikus 

ügyfélszolgálata útján az Előfizető számára hozzáférhetővé teszi. 

Az ún. előre fizető (prepaid) Előfizető, az egyenlegfeltöltést követően az adott hónap végén 

kapja meg elektronikus számláját a szerződésben rögzített számlázási e-mail címre, 

amennyiben az adott hónapban volt beszédforgalom. 

A telepítési díjat, ha ilyen költség felmerül, az Előfizető bekapcsolása után fizeti meg az 

Előfizető a szolgáltató számlája alapján. 

A Szolgáltató által kiállított számla a mindenkori jogszabályoknak megfelel. A számlázási 

rendszer zárt, így a Szolgáltató által kiállított számlák aláírás nélkül is érvényesek. 
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 Az elektronikus számla  

 

A Szolgáltató alapesetben elektronikus úton bocsát ki számlát. Az elektronikus számla 

elektronikus aláírással ellátva kerül kibocsátásra. A Szolgáltató a kibocsátott elektronikus 

számla eredetének hitelességét, tartalmának teljességét, megváltoztathatatlanságát, 

sértetlenségét, értelmezhetőségét (olvashatóságát), a jogosultak általi hozzáférhetőségét, 

valamint a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés elleni védelmét a 

kibocsátáskor és a számla megőrzésére külön jogszabály által előírt időtartam alatt is biztosítja. 

Az elektronikus számla adóigazolásra alkalmas, tartalmazza mindazon adatokat (1992. évi 

LXXIV. törvény 13. §-ának (1) bekezdésének 16-17. pontja alapján) amelyeket a papíralapon 

kibocsátott számla. 

 

Az Előfizető tartozik felelősséggel azért, hogy létező, számára hozzáférhető, illetéktelen 

személyek elől védett e-mail címet adjon meg a Szolgáltatónak, amelyre a Szolgáltató a 

számlázás rendjére vonatkozó ÁSZF rendelkezéseknek és egyéb jogszabályoknak megfelelően 

elküldi az Előfizető elektronikus számláját. Az Előfizető szavatol azért, hogy az általa megadott 

e-mail címet fenntartsa, ahhoz hozzáférési joggal rendelkezzen. Az Előfizető a megadott e-mail 

címének megszűnéséről, vagy az e-mail cím megváltoztatásáról 15 nappal korábban köteles a 

Szolgáltatót elektronikus ügyfélszolgálatán keresztül értesíteni, a módosított e-mail cím 

egyidejű megadásával. 

 

A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli, ha az elektronikus számlát az Előfizető a 

Szolgáltató érdekkörén kívül eső körülmény – különösen a megadott e-mail cím megszűnéséről 

vagy módosulásáról való értesítés elmaradása, illetve a szükséges beállítási módosítások 

elmaradása – miatt nem kapja meg, illetve ilyen vagy hasonló okból nem fér hozzá. 

 

Az elektronikus számlának a megadott e-mail címre történő elküldésekor az elektronikus 

számla kézbesítettnek minősül. Amennyiben az Előfizető nem kapja meg a Szolgáltató által 

küldött számlát, azt köteles jelezni az ügyfélszolgálaton, vagy köteles ellenőrizni az 

elektronikus ügyfélszolgálaton. Ezen feltételek nem teljesülése esetén a Szolgáltató semmilyen 

felelősséget nem vállal a díjtartozás miatti korlátozásokból adódó károkért.  

 

Az Előfizető a kézbesített elektronikus számlát a Szolgáltató weboldalán 

a www.cogitnet.eu címen ellenőrizheti. Az elektronikus számla csak elektronikus formában 

minősül adóügyi bizonylatnak, így ebben a formában kell megőrizni. 

 

A számla teljesítése banki átutalással, banki készpénz-befizetéssel, Paypal elektronikus fizetés 

útján történhet. 

 

Az elektronikus számlázási mód lemondására a Szolgáltató online felületén a „Számlázás” 

menüpont alatt van lehetőség. A lemondás feltétele, hogy az Előfizető más alkalmas számlázási 

módot válasszon, amelyet a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett szolgáltatásokra és az 

Előfizetői szerződésre tekintettel elfogad, a papír alapú számlázás esetén az elektronikus 

számlázáshoz biztosított kedvezményekre nem jogosult. 

 

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által havi rendszerességgel kiállított számlák fizetési 

határidejét rendszeresen és jelentősen túllépi, úgy a Szolgáltató jogosult letéti díj megfizetésére 

kötelezni az Előfizetőt. A letéti díjat a Szolgáltató maximum 3 hónapig jogosult visszatartani, 

majd a 3 hónapos időszak leteltét követően azt köteles jóváírni az Előfizető számláján. A három 
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hónapos időszak leteltét követően, amennyiben az Előfizető részére kiállított egy havi számla 

végösszege nem éri el a letét összegét, az a későbbi telefonszámlákon kerül jóváírásra. 

 

Előfizető az általa megkötött utólagos elszámolású Előfizetői szerződésben meghatározhatja a 

biztonsági limit mértékét. Előfizető a biztonsági limit mértékét a már korábban megkötött 

Előfizetői szerződés esetében is módosíthatja. Amennyiben az Előfizető által igényelt 

biztonsági limit mértéke nagyobb, mint bruttó 10.000 Ft, úgy a Szolgáltató jogosult annak 

10.000 Ft feletti részével megegyező letétet kérni. A letétet a Szolgáltató 3 hónapig jogosult 

visszatartani, majd a 3 hónapos időszak leteltét követően azt jóváírja az Előfizető számláján, 

amennyiben az Előfizető részére kiállított havi számlák rendben, határidőre lettek megfizetve. 

A három hónapos időszak leteltét követően, amennyiben az Előfizető részére kiállított egy havi 

számla végösszege nem éri el a letét összegét, az a későbbi telefonszámlákon kerül jóváírásra. 

7.2 Díjfizetési módok, gyakoriság, számlázási időszak 

 

Előre fizető (prepaid) Előfizetők esetében nem definiálunk számlázási időszakot. Az Előfizető 

egyenlegfeltöltését követően az adott hónapot követően 10. munkanapig kapja meg a számláját, 

amennyiben az adott hónapban bonyolított beszédforgalmat.  

 

Amennyiben az Előfizető az aktivációt követő 14 napon belül nem kezdi meg a szolgáltatás 

igénybevételét, és nem tölti fel virtuális számláját minimálisan bruttó 1000 Ft-tal, úgy 

regisztrációja a 15. napon értesítés mellett törlésre kerül. A feltöltött összeg a feltöltést követően 

365 napig használható fel. A Szolgáltató az egyenleg érvényességi idejének letelte előtt 30 

nappal e-mailben figyelmezteti az Előfizetőt a felhasználás határidejének lejártára. 

Amennyiben az egyenlegfeltöltés nem történik meg, az Előfizető szerződése automatikusan 

megszűnik. 

 

Utólagos elszámolású (postpay) Előfizetők esetében az előfizetési- és a forgalmi díj 

megfizetésének gyakorisága alap esetben havi rendszerességű, azonban a Szolgáltató 50000.- 

Ft-ot meghaladó számla összeg esetén hóközi számlát is kibocsát. A számla kiegyenlítése a 

számlán feltüntetett fizetési határidőn belül esedékes. Amennyiben az utólagos elszámolású 

(postpay) Előfizető a tárgy hónapot megelőző 3 havi számlájának átlaga nem éri el a bruttó 

1000 Ft összeget, Szolgáltató jogosult az Előfizető fizetési státuszát értesítés mellett előre fizető 

(prepaid) fizetési módra változtatni. 

 

A díjfizetési időszakok naptári időszakokra értendők. 

 

A Szolgáltatónak jogában áll a számlázási időszakot módosítani. A díjfizetési időszak 

módosulásáról a Szolgáltató az Előfizetőt jelen ÁSZF-ben meghatározott módon értesíti. 

 Díjfizetési módok 

 

Előre fizető (prepaid) Előfizető esetén: 

Hálózaton belüli hívás: A hálózaton belüli hívások korlátlanok és díjmentesek, azonban a 

hívások indításához az Előfizetőnek szükséges pozitív egyenleggel rendelkeznie. A minimális 

pozitív egyenleg egy percnyi vezetékes hívás lebonyolításához szükséges egyenleg. 

Hálózaton kívüli hívás: Ahhoz, hogy az Előfizető hálózaton kívüli hívást tudjon 

kezdeményezni, pozitív egyenleggel kell rendelkeznie. A hívás indításához minimum az adott 

irány hívásdíjának megfelelő egy percnyi beszélgetéshez elegendő egyenleg szükséges. 
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Egyenlegfeltöltés Szolgáltató weboldalán keresztül 

A szerződéskötéskor megadott azonosító vagy igényelt telefonszám, valamint a megadott jelszó 

segítségével be kell lépni a Szolgáltató weboldalára a www.cogitnet.eu címen. Ezt követően ki 

kell választani a feltölteni kívánt egyenleget, ezután következik a fizetési mód kiválasztása. 

Jelenleg 2 fizetési mód áll ügyfeleink rendelkezésére: 

- Fizetés bankkártyával: amennyiben az Előfizető egyenlegét bankkártyával kívánja feltölteni a 

fentiekhez hasonló módon kell eljárnia, azzal a különbséggel, hogy fizetési módként a 

bankkártyás fizetést kell választania. A fizetési mód kiválasztását követően a Szolgáltató 

átirányítja az Előfizetőt a PayU fizető oldalára, ahol bankkártyája adatainak megadását 

követően a bank azonnal feltölti egyenlegét. A fizetőfelület háromszereplős: Szolgáltató, Bank 

és Előfizető. A háromszereplős fizetés a bank által biztosított internetes (böngészős) felületen 

megy végbe, azaz a Szolgáltató honlapja és az Előfizető által megadott adatokból együttesen 

állnak elő a tranzakció adatai. Ezen fizetési mód alkalmazásakor a bankkártya adatok 

biztonságos továbbításáért (a fizetőfelület Előfizetői oldala és a bank között) a bank felel. A 

feltöltött összeg azonnal felhasználható, hívások azonnal kezdeményezhetők. 

Egyenlegfeltöltés egyéb módon 

-  Fizetés banki átutalással: Az Előfizető megbízást ad bankja számára, hogy utalja át a 

Szolgáltató AXA banknál vezetett 17000019-12870752 számú számlájára a feltölteni kívánt 

összeget. Az utalás beérkezését követően a Szolgáltató jóváírja ezt a befizetést az Előfizető 

virtuális számláján. Az utalás üzenet rovatába az Előfizető köteles egyértelműen azonosítani 

magát. (Cogitnet telefonszám) 

Postpay előfizető 

Utólagos elszámolású (postpay) Előfizető esetén az előfizetési valamint a forgalmi díj 

kiegyenlítésének módja lehet: 

 

a) banki átutalás az Előfizető megbízása alapján lakossági vagy vállalkozási számláról, 

b) banki készpénzbefizetés, 

c) PayPal elektronikus fizetés. 

 

7.3 Kedvezmény az egyes díjakban (akciók) 

A Szolgáltatónak jogában áll az Előfizetők egyes rétegei, csoportjai számára az értékesítést 

elősegítendő, kedvezményes akciót szervezni. A Szolgáltató önállóan dönthet a 

kedvezményekről, meghatározott idejű, illetve meghatározott területi hatályú akciókról, 

amelyek a díjakat csökkentik. 

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

ÁSZF rendelkezéseitől eltérően, az Előfizető részére összességében az ÁSZF-nél 

előnyösebben, az azonos helyzetben levők számára azonos feltételekkel, akciónként eltérően 

szabályozza. A Szolgáltató ezen akciók nyilvánosságát saját érdekében biztosítja. A Szolgáltató 
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az akció ideje alatt is köteles az Előfizetővel az ÁSZF-nek megfelelő szerződést kötni, ha az 

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

Akciós kedvezmény lehet: 

a) valamely egyszeri díj elengedése vagy csökkentése, 

b) valamely szolgáltatás terjedelmének növelése, vagy díjmentesen, illetve csökkentett 

díjjal történő, határozott időre szóló biztosítása, 

c) egyéb eseti kedvezmény(ek), 

d) ajándéksorsolás, 

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

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

vevők számát a jelentkezés sorrendjének megtartásával korlátozhatja. 

Akció meghirdetése esetén a Szolgáltató a kedvezményes Előfizetői szerződésben jogosult az 

Előfizető szerződésmódosítási és felmondási jogának gyakorlását meghatározott időre 

korlátozni. Amennyiben az Előfizető ennek ellenére felmondja a szerződést, az adott akciós 

kiírásban megjelölt jogkövetkezmények terhelik. 

A Szolgáltató jogosult az igénylőt az akcióból kizárni, ha nem felel meg az akciós 

szabályoknak. A kizárás okai lehetnek elsősorban: 

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

meghatározott időtartam alatt meglévő Előfizetői szerződését felmondja, 

b) az Előfizetővel szemben a Szolgáltatónak lejárt díjkövetelése van. 

Valamely akció keretében megkötött Előfizetői szerződést a Szolgáltató jogosult nem 

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

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

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

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

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

nem jön létre, a Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani, és kárát az Előfizetővel szemben 

érvényesíteni. 

Amennyiben az Előfizető valamely ideiglenes akció keretében kötött szerződésben vállalta, 

hogy valamely szolgáltatást az akcióban meghirdetett feltételekkel valamely határozott ideig 

igénybe vesz, a meghatározott időtartam alatt az Előfizető általi Előfizetői szerződés 

felmondása, szüneteltetése vagy módosítása, vagy a Szolgáltató által az Előfizető 

szerződésszegése vagy díjhátraléka miatti felmondás esetén az Előfizető a kapott kedvezményt 

elveszti. A kedvezmény elvesztése alapján az Előfizető köteles a Szolgáltatónak a kedvezmény 

elvesztésének időpontjában egy összegben megfizetni az akciós kedvezmény igénybe vételének 

időpontjától visszamenőleg az akció nélküli (ÁSZF szerinti) és az akciós díjak (ideértve az 

igényléskor fizetendő díjakat is) közötti különbözetet, annak -akciós szerződésben 

meghatározott- kamatával együttesen; vagy az akciós szerződésben meghatározott és vállalt 

jogkövetkezményeket viselni. 
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7.4 A kártérítési eljárás szabályai 

A kártérítési eljárás szabályait a 6.3. pont tartalmazza. 

7.5 A kötbér meghatározása, mértéke és módja 

 A szolgáltató kötbér fizetésére köteles 

 

a) a 6.1.1. pont szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden 

késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig, 

b) a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett 

késedelmes nap után a hiba elhárításáig terjedő időszakra. 

c) amennyiben az átírást az általános szerződési feltételeiben vállalt határidőn belül nem 

teljesíti, 

d) az áthelyezési igénybejelentést elfogadása esetén az irányadó határidő be nem tartása 

esetén, 

e) az értesítésekre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett 

késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig terjedő időszakra,  

f) korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén, minden megkezdett 

késedelmes nap után. 

Az Előfizetőt az előfizetői szerződésekre vonatkozó NMHH elnöki rendelet alapján 

megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének napjától a 

szerződésszegés megszűnésének napjáig jár. 

A kötbér mértéke a vetítési alap 7.5.2.  

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

alapján megillető kötbér mértéke az alábbi: 

 

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

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

egytizede. 

 

Az áthelyezési igénybejelentés Szolgáltató általi elfogadása esetén a meghatározott 

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

minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. 

 

A hibabejelentéssel kapcsolatos értesítésekre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte 

esetén az értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes 

nap után az értesítés megtörténtéig terjedő időszakra a Szolgáltató kötbért köteles 

fizetni, melynek összege az alábbi vetítési alap kétszerese. 

 

A hiba kijavításával kapcsolatban a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen 

elteltétől minden megkezdett késedelmes nap után a hiba elhárításáig terjedő időszakra 

a Szolgáltató kötbért kötles fizetni, melynek összege az alábbi vetítési alap 

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

szerződés szerinti minőség romlásával, vagy mennyiség csökkenésével lehetett igénybe 

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

venni. 

 

A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap a hibabejelentés hónapjára 

vonatkozó, egyedi előfizetői szerződés szerinti havi előfizetési díj és az előző havi 

forgalmi díj összege alapján egy napra vetített (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén 

felhasznált) összeg. 

 

A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke minden 

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

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

az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a visszakapcsolás időpontja szerinti 

hónapra vonatkozó havi előfizetési díj, vagy előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az 

előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese. 

 A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap  

a hiba bejelentését megelőző hat hónapra az előfizető által az adott előfizetői szerződés alapján 

a hibabejelentéssel érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú 

szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. 

8 A számhordozási eljárás szabályai 

8.1 A számhordozásra vonatkozó jogszabályok 

2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről, 

a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I.24.) NMHH rendelet, 

17/2003. IHM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról. 

8.2 A számhordozással kapcsolatos fogalmak 

Átadó szolgáltató az az előfizetői hozzáférést biztosító távbeszélő szolgáltató, amelynek 

előfizetője az Előfizetői szerződés  megszüntetését, illetve módosítását követően az előfizetői 

számát egy másik távbeszélő szolgáltatóhoz viszi át; 

Átvevő szolgáltató az az előfizetői hozzáférést biztosító távbeszélő szolgáltató, amelynek 

előfizetője Előfizetői szerződés megkötésének keretében az előfizetői számát egy másik 

távbeszélő szolgáltatótól hozza át; 

Hordozott szám olyan földrajzi előfizetői szám, amelyet az előfizető az átadó szolgáltatótól az 

átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor megtart. 2004. május 01.-től a számhordozás 

biztosításának kötelezettsége kiterjed az ún. nem földrajzi számokra is (06-40, 06-80, 06-90-es 

számok); 

Központi Referencia Adatbázis (KRA) az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, 

amely tartalmazza az összes hordozott számmal kapcsolatos hívásirányítási információt, 

amelyet a szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre 

bocsát; 
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Számhordozási igény bejelentésének időpontja az az időpont, amikor az Előfizető az átvevő 

szolgáltatónál - Előfizetői szerződése megkötésének kezdeményezésével egyidejűleg - írásban 

bejelenti a számhordozás iránti igényét; 

Számátadási Időablak minden munkanap 20 óra 00 perctől kezdődő 4 óra hosszúságú 

időtartomány, amelyben a számhordozás és számmező átadás érvényesítéséhez szükséges 

műszaki intézkedéseket a szolgáltatók végrehajtják, és amely időtartam alatt a számátadással 

érintett számokon a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet; 

Hívásirányítás az a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás esetén 

meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt, és a hívást a hívott 

fél valós végződtető hálózata felé továbbítja; 

Földrajzi Szám az ANFT-ben meghatározott olyan szám, amely földrajzi helyre utaló 

számrészét a számkijelölés szerinti előfizetői hozzáférési pont fizikai helyére történő 

irányítására használnak. 

Hordozott Szám az előfizetői szerződésben szereplő azon szám, amelyet az Előfizető az átadó 

szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor vagy helyhez kötött telefonszolgáltatás 

esetén, a számozási körzeten belül, az igénybevétel helyének illetve technológiájának - 

hívásirányítási információ változásával járó - megváltoztatásakor megtart. A Hordozott szám 

Földrajzi szám és Nem-földrajzi szám, ezen belül a kedvezményes díjazású szolgáltatás, a 

díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlát-mentes 

szolgáltatás, valamint a nomadikus beszédcélú szolgáltatás előfizetői száma lehet.  

Számhordozási igény bejelentésének időpontja az Előfizető részéről az az időpont, amikor 

az Előfizető az Átvevő Szolgáltatónál – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó 

igénybejelentésével egyidejűleg – bejelenti a számhordozás iránti igényét. 

Számblokk az esetek döntő többségében egymás követő számok halmaza. Ennek értelmében 

egy számblokknak kell tekinteni az egy szerződésszám alatt lévő egymást követő 

telefonszámokat. Az egymást követő, de nem egy szerződésszámon lévő telefonszámok nem 

tekinthetők egy blokknak. 

8.3 A számhordozás tartalma, a számhordozással kapcsolatos szolgáltató és előfizetői 

jogok és kötelezettségek 

Szolgáltató együttműködik a többi távbeszélő szolgáltatóval annak érdekében, hogy a 

számhordozhatóság teljes egészében megvalósulhasson Magyarországon. 

Szolgáltató, mint előfizetői hozzáférést nyújtó átadó szolgáltató köteles lehetővé tenni 

előfizetője számára, hogy helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén, ha az előfizető a 

felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül előfizetői hozzáférést nyújtó 

szolgáltatót változtat, megtarthassa előfizetői számát. 

Szolgáltató, mint előfizetői hozzáférést nyújtó átvevő szolgáltató biztosítja az Előfizető 

számára a számhordozást, ha az Előfizető korábban más hozzáférési (átadó) szolgáltatóval 

fennálló jogviszonyát megszünteti és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató, mint átvevő szolgáltató 

az előfizetővel korábbi telefonszáma megtartása mellett Előfizetői szerződést köt. 
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Mindkét esetben a Szolgáltató csak abban az esetben köteles a számhordozást az Előfizető 

részére biztosítani, ha az átvevő, illetve átadó telefonszolgáltatók egymással e tekintetben 

megállapodást kötöttek. 

Nem terheli a jelen pont szerinti kötelezettség az átadó szolgáltatót, amennyiben az 

Előfizetőnek a számhordozási igény bejelentésekor, vagy azt követően az átadó szolgáltatóval 

szemben díjtartozása áll fenn. Ez esetben a számhordozás teljesítését az átadó szolgáltató a 

díjtartozás kiegyenlítéséig megtagadhatja. Az Előfizető átvevő szolgáltatója az Előfizető 

képviseletében nyilatkozhat, hogy a számhordozás kezdeményezésekor fennálló díjtartozást 

átvállalja. Ez esetben az átadó szolgáltató nem jogosult számlatartozás okán a számhordozás 

teljesítését megtagadni. 

Az átvevő szolgáltató köteles az Előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott előfizetői 

számnak az előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről 

gondoskodni. 

A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező előfizetők a Szolgáltató szolgáltatásait 

azonos feltételekkel vehetik igénybe, a számhordozás miatt megkülönböztetés nem 

alkalmazható. 

8.4 A számhordozás kezdeményezése, és teljesítésének folyamata 

Az Előfizetőnek a számhordozási igényét – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó 

igény bejelentésével egyidejűleg – az Átvevő Szolgáltató részére kell bejelentenie. Az 

Előfizetőt az Átvevő Szolgáltató az általános szerződési feltételeiben meghatározott módon 

valamint a számhordozási nyilatkozatban foglalt adatok alapján azonosítja, és ezen adatokat 

továbbítja az Átadó Szolgáltató felé. Az Átadó Szolgáltató a Számhordozási rendelet 5. § (1) 

bekezdésében, valamint általános szerződési feltételeiben meghatározott módon azonosítja. Az 

Átvevő Szolgáltató nyilatkoztatja továbbá az Előfizetőt arról, hogy a Számhordozási rendelet 

5. § (6) bekezdésének b) pontja szerinti számhordozást kizáró feltétel nem áll fenn és új 

előfizetői szerződést, illetve Számhordozási megállapodást köt. 

Az Átvevő szolgáltató köteles az Előfizető számhordozási igényének és a Számhordozási 

megállapodásnak megfelelően az Átadó Szolgáltatónál az előfizetői szerződés megszűnése, 

illetve módosítása, valamint a számhordozási eljárás lebonyolítása során az Előfizető 

képviseletében eljárni. Az Átadó Szolgáltatónál fennálló előfizetői szerződés az NMHH 

rendelet 5.§ (3) bekezdése szerint a számhordozás megvalósulásával megszűnik, illetve 

módosul. 

Előfizető számhordozási igényét és az Átvevő szolgáltató köteles továbbítani az Átadó 

szolgáltató felé a számhordozási eljárás szabályai szerint. Az Előfizető számhordozási 

nyilatkozatának kötelező tartalmi elemei: 

 Előfizető neve/cégneve, 

 Természetes személy Előfizető esetén anyja neve, 

 Gazdálkodó szervezet Előfizető esetén cégjegyzékszáma, cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének neve, 

 Előfizető lakcíme/székhely címe 

 Előfizető hordozni kívánt kapcsolási száma vagy számtartománya, vagy hordozni 

kívánt nem földrajzi szám 
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 Javasolt Számátadási Időablak(ok) 

 Az előfizető számhordozási igénye 

A Számhordozási Igénybejelentés opcionális eleme: 

Átvevő Szolgáltató nyilatkozata a számla- és egyéb tartozások* kiegyenlítésének átvállalásáról 

*     Az Előfizetőnek az Átadó Szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének 

időpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott időtartamhoz, kedvezményesen 

vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a 

számhordozás kezdeményezése esetén lejárttá válik. E számlatartozás ki nem egyenlített 

ellenértékéről az Előfizető képviseletében az Átadó Szolgáltatónál eljáró Átvevő Szolgáltató 

úgy nyilatkozhat, hogy annak kiegyenlítését átvállalja, ennek hiányában az előfizető a 

számhordozás kezdeményezését követően az Átadó Szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül 

kiegyenlíteni. 

A Számhordozási Igénybejelentést az Átvevő Szolgáltató honlapjáról letölthető számhordozási 

nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Átvevő Szolgáltató részére történő megküldésével kell 

kezdeményezni. Az igényt az Átvevő szolgáltató címére (Cogitnet Magyarország Kft. 1037 

Budapest, Gyógyszergyár utca. 58.) kell megküldeni, vagy a szolgáltató számhordozás 

ügyintézésre fenntartott szamhordozas@cogitnet.eu e-mail címére. 

Az Előfizető az Átadó Szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésében szereplő valamennyi 

számra vagy egyes számokra kérheti a számhordozást. Egy adott hálózati végponthoz rendelt 

egybefüggő számtartomány részlegesen is hordozásra kerülhet. 

Kedvezményes díjazású szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátos 

szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlát-mentes szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában 

foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása esetében az Átvevő szolgáltató köteles az Átvevő 

Szolgáltatóval a számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében előzetesen egyeztetni. A 

számhordozás az Előfizetővel előre egyeztetett időpontban történik meg. 

Nem Földrajzi Szám esetében a hordozási igényt számonként, a tényleges végződtetés 

hívószámával együtt kell megadni. 

 Számhordozási eljárás 

Átvevő Szolgáltató köteles a munkanapokon 16 óráig bejelentett számhordozási előfizetői 

igényről az Átadó Szolgáltatót az adott munkanap 20 óra 00 percig értesíteni. A számhordozást 

az Átvevő Szolgáltató legkésőbb a számátadási időablak napját megelőző nap 12 óra 00 percig 

köteles bejelenteni a KRA számára. 

A számhordozás bejelentéséről a KRA az Átadó Szolgáltató részére jóváhagyást kérő üzenetet 

készít. A bejelentést az Átadó Szolgáltató a tranzakciózárásig, kizárólag a Számhordozási 

rendelet 5. § (6) bekezdésében meghatározott indok alapján utasíthatja el. 

mailto:szamhordozas@ephone.hu
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 Az Átadó Szolgáltató 

a) a számhordozás elfogadásáról vagy elutasításról és annak indokáról, legkésőbb az Átvevő 

Szolgáltató általi értesítést követő munkanap 20 óra 00 percig értesíti az Átvevő Szolgáltatót, 

valamint 

b) a KRA-ban a tranzakciózárásig a Számhordozási rendelet 13. § (2) bekezdés szerint 

jóváhagyja vagy elutasítja a számhordozást. 

Amennyiben az Átadó Szolgáltató a számhordozás fenti bekezdésben meghatározott 

jóváhagyási határidején belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés adatait 

jóváhagyta és ennek alapján a számhordozást a KRA elfogadottá teszi. 

Elutasítás esetén az Átadó Szolgáltató mindenkor megadja az elutasítás indoklását is. Az 

elutasítás kizárólag a következő okokon alapulhat: 

a) a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a Számhordozási rendelet 5.§ (1) bekezdés 

alapján, vagy 

b) az Előfizetőnek az Átadó Szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása 

van, amelyről az Átvevő Szolgáltató az előfizetőt az Eht. 144. §-a szerint igazolhatóan 

értesítette, és amelyre nézve az Átvevő Szolgáltató a Számhordozási rendelet 5.§.(7) bekezdése 

szerint nem nyilatkozott, vagy 

c) az Átadó Szolgáltató a Számhordozási rendelet 3. § (8) bekezdése szerinti esetekben 

egyeztetést igényel. 

A számhordozási igény elutasításáról az Átvevő Szolgáltató köteles az Előfizetőt az Eht. 144. 

§ (4) bekezdésének megfelelően egy munkanapon belül értesíteni. 

Amennyiben az Átadó Szolgáltató a számhordozást a Számhordozási rendelet 5. § (6) bekezdés 

c) pontja alapján utasította el, az Átadó Szolgáltató és Átvevő Szolgáltató köteles a 

Számhordozási rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti egyeztetést az elutasítás napjától számított 5 

munkanapon belül lefolytatni. Az egyeztetés alapján benyújtott számhordozási igényt, valamint 

az Átadó Szolgáltató hibájából elmaradt egyeztetés esetén ismételten benyújtott számhordozási 

igényt az Átadó Szolgáltató nem utasíthatja el. 

A határidők az Előfizető újabb azonosítását, vagy a Számhordozási rendelet 5. § (6) bekezdés 

b) pontja szerint lejárt követelések kiegyenlítésének előfizető általi bejelentését, vagy a (7) 

bekezdés szerinti egyeztetést követően a hordozási igény Átadó Szolgáltató részére történő 

ismételt átadásának napján újrakezdődnek. 

Az Előfizető a számhordozási igényét az Átvevő Szolgáltatónál a számátadási időablakot 

megelőző 2. munkanapon 16 óráig visszavonhatja, amely alapján az Átvevő Szolgáltató az 

igény törléséről az Átadó Szolgáltatót 20 óra 00 percig értesíti, valamint a KRA-ba bejelentett 

hordozást az előfizető visszalépett indoklással törli. 

Amennyiben az előfizető által ISDN2 vagy ISDN30 előfizetés keretében használt számblokk 

hordozására kerül sor, a számhordozási díjat számblokkonként kell megfizetni. Összefüggő 
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tartomány részleges hordozása esetén az elhordozott számokra a Szolgáltató az egyedi számok 

hordozására megállapított díjat alkalmazza. 

A behordozott számok hordozásonkénti egyszeri díját az számhordozási folyamat lezárását 

követően számlázza ki a Szolgáltató. 

A hordozott számról kezdeményezett segélyhívás irányítását a számhordozást követően az 

Átvevő szolgáltató biztosítja. 

 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei 

Átvevő Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor felajánlja az Előfizetőnek a lehetséges 

számátadási időablakokat, amelyek közül az Előfizető előzetesen választ. 

A Számátadási Időablak nem lehet több 4 (négy) óránál. 

A számhordozási igényt - annak Átadó Szolgáltató általi elfogadása esetén – a Számhordozási 

rendelet 7. § (4) bekezdésében írt határidővel kell az Átadó Szolgáltatónak teljesítenie az 

Átvevő Szolgáltatóval egyeztetett Számátadási Időablakban, kivéve, ha a felajánlott időablakok 

közül az előfizető ennél későbbi időpontot jelöl meg. 

A számhordozás díját jelen ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza 

 Felelősség, kötbér 

A Számhordozási Igény elutasításáról az Átvevő Szolgáltató köteles értesíteni az Előfizetőt az 

Eht 144. § (4) bekezdésének megfelelően 1 (egy) munkanapon belül. 

Az Átvevő Szolgáltató köteles az egyeztetett Számátadási Időablakon belül az Átadó 

Szolgáltatóval együttműködve a Hordozott Számmal és annak Előfizetőjével kapcsolatos 

minden, az Átvevő Szolgáltatót terhelő szolgáltatói feladatot átvenni. 

A számhordozást követően az Átvevő Szolgáltató kezeli az Előfizető szolgáltatását, illetve 

Előfizető ügyfélpanaszait. 

Az Átvevő Szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként 5.000 Ft 

kötbért köteles fizetni az Előfizetőnek, amennyiben 

a) a számhordozási igényről az Átadó Szolgáltatót nem a Számhordozási rendelet 7. § (1) a) 

pontjában írtak szerint értesítette,  

b) a számhordozást a KRA-ba nem a Számhordozási rendelet 7. § (1) b) pontjában írtak szerint 

jelentette be,  

c) az Előfizető nem a legkorábbi számátadási időablak alkalmazását kéri, vagy a 

számhordozáshoz az előfizetői hurok átengedése vagy előfizető hozzáférési pont kiépítése 

szükséges, vagy a Számhordozási rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti egyeztetés során nem a 

legkorábbi számátadási időablakot választották és az Átvevő Szolgáltató elmulasztotta a 

számhordozási megállapodásban rögzített számátadási időablakot megelőző nap 12 óra 00 

percig bejelenteni a hordozási igényt a KRA-nak. 
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Az Átadó Szolgáltató 5.000 Ft kötbért köteles fizetni az előfizetőnek számhordozási 

megállapodásonként és jogellenes elutasításonként, amennyiben a számhordozási igényt 

a) indoklás nélkül, 

g) a Számhordozási rendelet  5. § (1) bekezdésnek megfelelő azonosítás ellenére, 

h) nem a Számhordozási rendelet  5. § (6) bekezdés b) pontja szerint lejárt és értesített 

tartozás miatt, vagy 

i) nem a Számhordozási rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti, indokolt esetben igényelt 

egyeztetés miatt, vagy 

j) a Számhordozási rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elfogadást követően a 

KRA-ban utasítja el. 

8.5 A számhordozás elindításához szükséges dokumentumok 

- Számhordozási szabályzat (Előfizető által aláírt eredeti) 

- Előfizetői nyilatkozat és számhordozási meghatalmazás (Előfizető által aláírt eredeti) 

- Előfizetői szerződés (Előfizető által aláírt eredeti)  

9 A szerződés időtartama 

9.1 A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, 

szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott 

idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának esetei 

Az előfizetői szerződés határozott vagy határozatlan időre jön létre. A szerződések 

felmondásának, megszűnésének részletes szabályait a 12. pont tartalmazza. 

9.2  Az Előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás 

feltételei 

 Az egyedi Előfizetői szerződés módosítása 

A szerződés elsősorban a Felek egyező akaratával módosítható. Az egyedi Előfizetői szerződés 

módosítása írásban, elektronikus ügyfélszolgálaton egyebekben az Előfizetői szerződés 

megkötésének szabályai szerint történhet. 

Az egyedi Előfizetői szerződés elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételével történő 

módosítására az ÁSZF. 6.1. pontjában foglaltak irányadók. 

A módosítás érvényességének feltétele, hogy az ne legyen ellentétes az Általános Szerződési 

Feltételek rendelkezéseivel vagy az Egyedi Előfizetői Szerződésben vagy a Hűségszerződésben 

vagy valamely Akció keretében megkötött szerződésben foglaltakkal. 

Az egyedi előfizetői szerződés időtartamát érintő módosítást megelőzően a Szolgáltató köteles 

igazolható módon tájékoztatást adni a határozatlan és a határozott idejű előfizetői szerződés 

részletes feltételeiről. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződésben az Előfizetőt 

érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt 

megállapító szerződéses rendelkezés semmis. 
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 Az ÁSZF módosítása 

Az ÁSZF - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően 

- nyilvánosságra kell hozni, a Szolgáltató honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni, valamint 

a hatóságnak meg kell küldeni. 

A Szolgáltató a módosítás hatóságnak történő megküldésének kivételével nem köteles a jelen 

bekezdésben foglaltakat az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása 

új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott 

szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. 

Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén az eljárás az e pontban foglaltaktól 

eltér, az eljárást a 9.5. pont tartalmazza. 

 A Szolgáltató egyoldalú szerződés módosításának esetei 

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

kiterjedően az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: 

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

bekövetkezése esetén azzal, hogy – amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre 

vonatkozó szabály másként nem rendelkezik – a módosítás nem eredményezheti a 

szerződés feltételeinek lényeges módosítását 

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

hatósági döntés indokolja, 

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

változás indokolja, 

d. a hálózat műszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és szolgáltatással 

összefüggő üzleti ok miatt az előfizetői szolgáltatások körét, illetve a szolgáltatások 

igénybe vételének feltételeit kívánja változtatni, 

e. az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek 

kizárólag az Előfizető számára előnyös módon változnak meg. 

f. egyéb, vis maior vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben bekövetkezett 

lényeges változás indokolja. 

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

pontja, illetve az ÁSZF 9.2.3.c) pont szerinti esetnek minősül különösen az olyan költség - az 

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

harmadik személlyel fennálló szerződéses kapcsolatából ered és közvetlenül beépül a 

szolgáltatás díjába. 

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

árszínvonal emelkedése esetén a szolgáltatás díjának naptári évenként legfeljebb egyszeri 

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

pontjában, illetve az ÁSZF 9.2.3.a) pontjában foglaltak szerint jogosult az előfizetői szerződést 

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

megelőző naptári évre a Központi Statisztikai Hivatal által megadott tényleges fogyasztói 

árindex mértékét. 
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A 9.2.3. a) pont szerint az ÁSZF-ben foglalt feltételnek minősülnek az alábbiak, melyek nem 

idézik elő a szerződéses feltételek lényeges változását: 

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

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

vagy a közérthetőség növelésére irányul, 

- a szolgáltatást biztosító hálózat műszaki paramétereinek megváltozása (fejállomás cseréje, 

hálózati fejlesztések) miatt a szolgáltatás igénybevételi feltételei nem lényeges mértékben 

módosulnak, 

- az előfizetői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének körülményei 

műszaki okból megváltoznak, 

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

olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatást a 

korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani, 

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

szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi költségek) 

bekövetkezett lényeges változás indokolja, 

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

átalakulása, vagy a szolgáltatás nyújtásának adott területen történő megszüntetése vagy 

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

eredményezi a szerződés feltételeinek lényeges módosítását, mint a szolgáltatás 

igénybevételének feltételeit, minőségi célértékeket, 

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

vagy valamely rendelkezés tekintetében az Előfizetőre nézve kedvező változást eredményez, 

- ha a szolgáltatást befolyásoló szerződéses jogviszonyok, az előfizetői igények, a 

jelszolgáltatás körülményei vagy egyéb érdekek, körülmények figyelembe vételével (ide értve 

az Előfizetői igényeket is) csomagok száma, összeállítása módosul. 

A Szolgáltató a fentiek szerint jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben 

a Szolgáltató köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az 

Előfizetőket értesíteni az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással 

együtt. 

A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidő betartására olyan esetekben, amikor az 

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

nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag 

valamely előfizetői díj csökken.  

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

Szolgáltatót nem terhelik a jogszabályban meghatározott, az előfizetői szerződés 

módosításához kapcsolódó kötelezettségek, azonban a Szolgáltató a változásról a központi 

ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján köteles tájékoztatást adni. 

 

 Az Előfizető ÁSZF-módosítás miatti szerződés felmondási joga 

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et a 11.3. pontban meghatározottak szerint egyoldalúan 

módosítja, az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában tett Szolgáltatói értesítést követő 15 

napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására. 
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Ha a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az 

értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az 

Előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető az Előfizetői szerződést ilyen esetben 

azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt 

igénybe veszi és az Előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével 

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

kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja az Előfizetői szerződést, a Szolgáltató 

az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény 

összegét. 

Az ÁSZF Szolgáltató általi módosítása esetén az Előfizető a fentiek szerinti felmondási joga 

helyett jogosult az egyedi Előfizetői szerződését ugyanattól a naptól hatályosan módosítani. 

Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításának következtében Előfizetőt 

megillető felmondásról szóló tájékoztatásban meghatározott határidőn, de legkésőbb 15 napon 

belül az Előfizető nem nyilatkozik, továbbá a díj összegére irányuló módosítás esetén az 

Előfizető a módosított díjat megfizeti, úgy ezen magatartások az Előfizető részéről a módosított 

feltételek elfogadását jelentik. 

A jelen pont vonatkozásában az előfizető jognyilatkozat tételének kezdő időpontja az 

elektronikus levél formájában kézbesített értesítés elküldésének napját követő 4. napon, illetve 

az egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítés esetében az egyéb elektronikus hírközlési 

módon megtett közlés napját követő 4. napon. 

Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Előfizetőt a 

törvényben előírt módon és időpontban értesítette. 

 Kétoldalú szerződésmódosítás - lényeges módosítások esetében 

Lényeges módosításnak minősül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy 

minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. 

Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a szerződés-módosítást kezdeményezni. Az előfizetői 

nyilatkozattétel elmulasztása esetén a szolgáltatás további igénybe vétele - mint ráutaló 

magatartás - nem minősül elfogadásnak. Kifejezett elfogadás hiányában a szerződés változatlan 

feltételekkel hatályban marad. 

Ráutaló magatartással határozatlan időre kötött egyedi előfizetői szerződés ráutaló 

magatartással akkor módosítható, ha az előfizető az előfizetői szerződés ideje alatt igazolható 

módon szóban vagy írásban nyilatkozik arról, hogy amennyiben a szolgáltató az előfizetői 

szerződés módosítását kezdeményezi, az előfizető nyilatkozattételének elmulasztása, vagy 

tevőleges magatartásának tanúsítása elfogadásnak minősül. 

 Díjmódosítás 

A Szolgáltató díjmódosítás esetén köteles az Előfizetőt az ÁSZF módosítására vonatkozó 

előírások megtartásával értesíteni. 
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Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása 

- a Feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó eltérő megállapodása kivételével 

- elfogadásnak minősül. 

9.3 Az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás 

teljesítésének határideje 

Az egyedi Előfizetői szerződésnek az előfizető egyoldalú nyilatkozatával történő módosítására 

a következő esetekben kerülhet sor: 

 Az Előfizető előfizetői minősége (egyéni, nem egyéni Előfizető) megváltozik 

Az Előfizető igénye esetén a bejelentést követő hónap első napjától megváltoztathatja 

Előfizetői minőségét, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 15 

nappal megtette és az előfizetői minőség megváltoztatásához szükséges feltételeket igazolta. A 

Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási 

rendszere lehetővé teszi. 

Ha az Előfizető módosítani kívánja a fizetési módra vonatkozó nyilatkozatát, a bejelentést 

követő hónap első napjától megváltoztathatja a fizetési módot, feltéve, hogy bejelentését annak 

kért hatályba lépése előtt legalább 30 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére 

rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. 

Folyószámlás fizetési mód esetén az Előfizető köteles az előfizetési díj teljesítésével 

kapcsolatban a bank megnevezését és a számlaszámot a Szolgáltatónak megadni. 

A Szolgáltató a díjbeszedést az Előfizető nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles 

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

banki elutasítás megbízás hiánya vagy hibás bankszámlaszám miatt) nem vezet eredményre, a 

Szolgáltató – az Előfizető egyidejű értesítésével – visszatérhet a módosítás előtti fizetési 

módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a bankszámlás fizetésre való átállás során 

kimaradás történik, a Szolgáltató jogosult az Előfizető első sikeres bankszámla terhelésekor 

vagy azt követően az aktuális díj mellett az időközben kialakult díjhátralék összegének 

leemelésére is. 

Ha az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő adata, továbbá jogállása, gazdálkodása 

változik, köteles a változást követő 8 napon (fizetési mód megváltozása esetén a változás 

megelőző 30 napon) belül azt a Szolgáltatónak írásban elektronikusan bejelenteni. Az Előfizető 

köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót 

az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ha ezt elmulasztja, az 

Előfizető ebből adódó esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem 

felelős, és a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a Szolgáltató az 

Előfizetőtől követelheti. 

Ha az Előfizető módosítani kívánja havidíjas szolgáltatásainak körét (új szolgáltatás aktiválása, 

meglévő szolgáltatás lemondása), azt a bejelentést követő hónap első napjától 

megváltoztathatja, feltéve, hogy kérelmét írásban (e-mail) annak kért hatályba lépése előtt 

legalább 3 munkanappal eljuttatta a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató az Előfizető kérésére 

rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi.  
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 Felek közös megegyezésével történő Előfizetői szerződés-módosítás 

Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az Előfizető személyének módosítását, ha 

személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében 

változás történik. Átírás esetén az átírás alapjául szolgáló tényekről a Feleknek mindkét fél által 

aláírva írásban (az Előfizető halála vagy megszűnése miatti átírás esetén az átírást kérő 

örökösnek vagy jogutódnak) kell nyilatkoznia vagy az átírás okát bírósági végzéssel vagy 

hagyatékátadó végzéssel kell igazolni. Az átírás időpontját az átírást kérő Felek az átírási 

kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 15 nappal a 

kért időpont előtt kell benyújtani. Az átírási kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek 

megfelelő (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságot) kérelem benyújtásától 

számított 15 napon belül köteles teljesíteni. E rendelkezésektől a Szolgáltató az Előfizető 

kérésére eltekinthet. 

Ha az átírás során a régi és új Előfizetők előfizetői kategóriája megváltozik, akkor az átírás 

időpontjától az új Előfizetőnek az új Előfizetői kategóriára vonatkozó előfizetési díjakat kell 

megfizetnie. 

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

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

az átíráskor kell rendezni. 

A korábbi előfizető jogutódja - az a személy, akinek javára az átírás történt – a jogelőd 

szerződésből eredő tartozásaiért és egyéb kötelezettségeiért felelősséggel tartozik. 

Előfizető kijelenti, hogy az átírást követő 15 napon belül rendezi jogelődje fennálló tartozását, 

illetve eleget tesz a szerződésből fakadó elmaradt kötelezettségeinek. 

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

 Az Előfizető az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését kéri (áthelyezés) 

Az előfizetői hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén kérheti a Szolgáltatótól az 

előfizetői hozzáférési pont helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási 

területén belül. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelő 

(beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságot) kérelem benyújtásakor 

egyeztetett időpontban - de legfeljebb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül - teljesíti, 

ha a kért új előfizetői hozzáférési pont kiépítésének műszaki feltételei adottak. 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a kérelem benyújtásakor egyeztetett időpont 

megváltoztatását Előfizetőnél kezdeményezze és Előfizetővel egyeztetve új időpontot 

jelöljenek meg. 

Amennyiben Szolgáltató az egyeztetett időpontban saját érdekkörében felmerülő okból nem 

teljesít, úgy az késedelmes teljesítésnek minősül, amely esetben Szolgáltató kötbér 

megfizetésére kötelezhető. A Szolgáltató kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden 

késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada, legfeljebb azonban az áthelyezés 

díjával megegyező összegű. Az áthelyezés díját a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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Ha az áthelyezés műszaki okok miatt nem teljesíthető, erről a Szolgáltató az áthelyezés 

kérelmezésétől számított 15 napon belül értesíti az Előfizetőt a várható teljesítési időpont (év, 

negyedév) megjelölésével, amely esetben az eredeti előfizetői hozzáférési pont 

megszüntetésére sor kerül, és az előfizetői jogviszony ettől az időponttól kezdve az áthelyezési 

kérelem teljesítéséig szünetel. Ha az áthelyezésre az eredeti előfizetői hozzáférési pont 

megszüntetését követő 180 napon belül nem kerül sor, az Előfizetői szerződés az Előfizető – a 

kiépítés hiányáról szóló – előzetes írásbeli értesítésével megszűnik. 

Az áthelyezési kérelem beadásakor az Előfizető köteles megadni, hogy a szolgáltatási 

hozzáférési pontot mely címre kéri. Amennyiben az áthelyezési kérelem beadásakor az 

Előfizető a létesítési címet megadni nem tudja, a Szolgáltató az áthelyezési igényt 60 napig 

tartja nyilván. Ezt követően az Előfizetői szerződés megszűnik. 

 Az előfizetői hívószám megváltoztatása 

Az előfizetői hívószámot a Szolgáltató az alábbi esetekben változtathatja: 

a. ha a Felek ebben megállapodtak; 

b. ha a módosítást jogszabály kötelezővé teszi; 

c. ha a számváltoztatás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek 

szükségességét a hatóság igazolta. 

A Szolgáltató az Előfizető kérésére megváltoztatja az előfizetői hívószámot, ha annak műszaki 

feltételei adottak. Felek eltérő megállapodása hiányában a megváltozott hívószámot a 

Szolgáltató választja ki a rendelkezésre álló számtartományból. Az Előfizető kérésére történő 

számváltoztatás díját a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető hívószám megváltoztatására irányuló kérelmét műszaki 

feltételek hiányára hivatkozva megtagadja, köteles az elutasítást részletesen megindokolni. 

A Szolgáltató köteles a b) és c) pontban meghatározott esetekben az Előfizetőt legalább 30 

nappal előre értesíteni a hívószám megváltozásáról, és tájékoztatni a jogszabályokban ezzel 

kapcsolatosan lefektetett jogairól. 

Az előfizetői hívószám megváltoztatása esetén az Előfizető igényelheti, hogy a korábbi 

előfizetői hívószámon az új előfizetői hívószámról a Szolgáltató 60 napig -  a Szolgáltató által 

meghatározott szövegkészletből az Előfizető által választott szöveggel – tájékoztatást adjon, 

továbbá, hogy a Szolgáltató a hívószámot 6 hónapig ne rendelje más előfizetőhöz. Előfizetői 

igény hiányában Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hívószámot 60 nap után más 

előfizetőhöz rendelje. 

A Szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról elektronikus ügyfélszolgálatán útján 

köteles mindaddig tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz, de 

legfeljebb az előfizetői hívószám megváltozásától számított egy évig. 

 Az Előfizetői szerződés módosítása elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül 

A Szolgáltató minden Előfizetőnek lehetőséget biztosít elektronikus ügyfélszolgálatán 

(www.cogitnet.eu) szerződéses adatainak megváltoztatására jelen ÁSZF 6.1. pontja szerint. Az 

ettől eltérő adatváltozásokat és módosításokat jelen ÁSZF 9. pontja szabályozza. 

http://www.ephone.hu/
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10 Adatkezelés, adatbiztonság 

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

időtartama 

A Szolgáltató által nyilvántartott, az Előfizetőre vonatkozó személyes adatok körét, azok 

részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait jelen ÁSZF 4. sz. melléklete szerinti 

Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. 

10.2 Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel 

kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről 

 Felvilágosítás előfizetői adatokról 

A Szolgáltató az általa nyilvántartott személyes adatokról az Előfizető kérésére köteles az 

Előfizető saját adatairól felvilágosítást adni. Szolgáltató az Előfizető személyes adatait 

elektronikus ügyfélszolgálatán elérhetővé teszi. Az Előfizető ezen adataihoz az Előfizetői 

szerződésben megadott telefonszám/azonosító, és jelszó segítségével fér hozzá. 

 Előfizetői adatok tárolási ideje 

A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat csak az Előfizetői szerződés fennállása alatt, 

illetve azután annyi ideig tárolhatja, ameddig az Előfizetők tájékoztatásával, a díjszámlázással, 

továbbá az előfizetői szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó panaszok ügyintézésével 

kapcsolatos jogai és kötelezettségei fennállnak. 

 Adatkezelési nyilatkozattal ellentétes adatszolgáltatás 

A Szolgáltató az Előfizető adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak 

kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet. 

 A Szolgáltató adat-és titoktartási kötelezettsége 

A Szolgáltatót külön jogszabályok alapján adat és titoktartási kötelezettség terheli. Az 

adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltatót, annak tagjait, alkalmazottait és 

megbízottját egyaránt terhelik. 

A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a hálózatán továbbított adatok változatlanságáért vállalja 

a felelősséget, azok tartalmáért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. 

11  Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok 

11.1 Az Előfizető nyilatkozat tételei 

Az Előfizető nyilatkozatait a Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatára elektronikus levélben 

írásban jogosult megtenni. 
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11.2 A Szolgáltató közzétételi kötelezettsége 

A Szolgáltató ügyfélszolgálaton történő közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az 

ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti: 

a. a tájékoztatást az internetes honlapján közzéteszi, továbbá 

b. az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat 

szóbeli tájékoztatást ad. 

11.3 A Szolgáltató Előfizetővel szemben fennálló értesítési kötelezettsége 

A Szolgáltató Előfizetővel szemben fennálló értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint 

teljesíti: 

a. az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés elektronikus levélben ) vagy, 

b. egyéb elektronikus hírközlés útján. 

11.4 Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló 

valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a. pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; 

b. a módosítások lényegének rövid leírását; 

c. a módosítások hatálybalépésének időpontját; 

d. a közzétett ÁSZF elérhetőségét; 

e. ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj 

összegét; 

b) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a 

Szolgáltató a módosítást indokolja; 

c) az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat. 

Fenti értesítésekkel egyidejűleg Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt a felmondás feltételeiről. 

12  Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő 

megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet 

anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná 

12.1 A határozott idejű szerződés megszűnése 

A határozott idejű Előfizetői szerződés megszűnik 

a. a határozott idő leteltével – amennyiben a Felek az Előfizetői szerződésben ettől eltérően 

nem állapodnak meg, 

b. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, 

c. a természetes személy Előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az 

átírást nem igényli, 

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

e. az egyedi Előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás Szolgáltató általi végleges 

megszüntetése esetén, amelyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 

60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 
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f. a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, 

g. a Felek közös megegyezésével. 

h. ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető 

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

szolgáltatás nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés 

a megkötésétől számított 90. napon megszűnik. 

 

A határozott idejű szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az Előfizetői szerződés 

hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. 

12.2 A határozatlan idejű szerződés megszűnése 

A határozatlan idejű Előfizetői szerződés az alábbi esetekben szűnik meg: 

a. valamelyik fél általi felmondással, 

b. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, 

c. a természetes személy Előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az 

átírást nem igényli, 

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

e. az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő 

felmondással, 

f. az egyedi Előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás Szolgáltató általi végleges 

megszüntetése esetén, amelyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 

60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 

g. a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, 

h. a Felek közös megegyezésével. 

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

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

szolgáltatás nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés 

a megkötésétől számított 90. napon megszűnik. 

Az Előfizető az előfizetői szerződés egy általa megjelölt hónapra is felmondhatja. Ebben az 

esetben az Előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni azt a határnapot, 

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

megtételétől, vagy megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között lehet. A 

Szolgáltató e határnapon köteles a szolgáltatás nyújtását megszüntetni. 

A határozatlan idejű szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az Előfizetői szerződés 

hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. 

  

A határozatlan idejű szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben az Előfizető az utolsó 

hívást követően 365 napig teljesen tétlen. Ez azt jelenti, hogy hívást nem kezdeményez, és nem 

fogad. Határozatlan idejű szerződés automatikus megszűnése esetén az Előfizető: 

 

a. a szerződés megszűnését követő 30 napig visszaigényelheti hívószámát az 

adminisztrációs díj megfizetése mellett. 
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b. amennyiben az Előfizető előre fizető (prepaid), virtuális egyenlegén lévő összeget 

visszaigényelheti az adminisztrációs díj megfizetése mellett a szerződés megszűnését 

követő 30 napon belül. 

c. nem élhet számhordozási kéréssel a Szolgáltató felé. 

Az adminisztrációs díj mértékét jelen ÁSZF. 3. melléklete tartalmazza. 

  

A határozatlan idejű szerződés automatikusan megszűnik az előre fizető (prepaid) Előfizetések 

esetében akkor, ha az Előfizető egyenlegéből a Szolgáltató nem tudja levonni a számhasználati 

díjat. A számhasználati díj levonásának sikertelenségéről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt 

értesíteni, és köteles tájékoztatni: 

a. az egyenlegfeltöltés lehetőségeiről 

b. az egyenlegfeltöltés végső határidejéről 

c. az előfizetés megszűnésének határidejéről és következményeiről 

d. a megszűnt szerződés újraaktiválásának lehetőségeiről 

Határozatlan idejű szerződés automatikus megszűnése esetén az Előfizető: 

a. a szerződés megszűnését követő 30 napig visszaigényelheti hívószámát adminisztrációs 

díj megfizetése mellett. (Az adminisztrációs díj mértékét jelen ÁSZF. 3. melléklete 

tartalmazza.) 

b. nem élhet számhordozási kéréssel a Szolgáltató felé. 

12.3 A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről 

Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői szerződést írásban, legalább 8 naptári napos 

felmondási határidővel, indoklás nélkül bármikor jogosult felmondani. 

Az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való 

megérkezését követő 8. nap. Az Előfizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában 

fennálló, valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni. Az Előfizető a szerződés felmondása 

esetén jelen ÁSZF 12.9. pontja szerint köteles együttműködni a Szolgáltatóval. 

Az Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket a szerződés 

megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban a Szolgáltató ügyfélszolgálati pontján leadni, 

illetve együttműködni Szolgáltató képviselőjével azok leszerelésében. 

12.4 A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről 

Az Előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának határideje – a szerződésszegés és az 

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

A Szolgáltató az Előfizetői szerződés felmondását írásban, elektronikus levélben köteles 

megküldeni az Előfizetőnek, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem így tudja 

értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az 

előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ebben az esetben az értesítést 

Szolgáltató egyéb módon is teljesítheti. 
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A felmondásnak tartalmaznia kell: 

a. a felmondás indokát, 

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

c. ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását 

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

Előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. 

Az Előfizetői szerződés megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az Előfizető részére a 

Szolgáltató írásbeli felmondását kézbesítették. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell 

tekinteni, ha a Szolgáltató által az Előfizető utoljára bejelentett nevére és címére küldött 

tértivevényes levél az „átvételt megtagadta, nem fogadta el, nem kereste, ismeretlen vagy 

elköltözött, meghalt” jelzéssel érkezik vissza. Ebben az esetben a szerződés megszűnésének 

időpontja a visszaérkezéstől számított 3. nap. 

Az Előfizetői szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a Szolgáltató szerződésből 

eredő követeléseinek megtérítése alól. 

12.5 Felmondás Előfizetői szerződésszegés esetén 

A Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése esetén az Előfizetői szerződést a 12.4. pontban 

meghatározott feltételek szerint 15 napos határidővel felmondhatja, ha 

a. az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű* 

működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető 

értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg. 

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

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

kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, 

c. az Előfizető az egyetemes előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető 

értesítését követően is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére 

továbbértékesíti, 

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

* Különösen a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését veszélyeztető cselekmény, 

ha az Előfizető a szolgáltatáshoz használt eszközöket a szerződésben foglaltaktól eltérően 

üzemelteti, átalakítja, megrongálja. 

12.6 A Szolgáltató Előfizetői szerződés felmondása a prepaid egyenleg lejáratát követően 

Amennyiben az előre fizető (prepaid) Előfizető egyenlegének felhasználási határideje az ÁSZF 

12.2.1 pontjában foglaltak szerint lejár, úgy Előfizetői szerződése automatikusan megszűnik. 

12.7 Az Előfizető feltételes kedvezmény-fizetési kötelezettsége 

Amennyiben az Előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető kedvezményt vett igénybe, 

amelyet a Szolgáltató a megjelölt szolgáltatási szint igénybevételéhez kötött, az Előfizető nem 

jogosult a kedvezményes időszak időtartama alatt a szerződés felmondására, szüneteltetésére, 

módosítására, különben ezen esetekben az Előfizető elveszíti a kedvezményt. A kedvezményt 



Cogitnet Kft.  Távbeszélő szolgáltatások ÁSZF 

56 
 

abban az esetben is elveszíti az Előfizető, ha a szerződés Szolgáltató általi felmondására az 

Előfizető szerződésszegése miatt kerül sor. 

Az Előfizető a feltételes kedvezmény elvesztése esetén köteles a kedvezménynek az egyedi 

Előfizetői szerződésben megállapított vagy a szerint kalkulált összegét késedelmi kamattal 

növelten a Szolgáltató részére megfizetni. 

12.8 Eljárás a szerződés megszűnése esetén 

Az Előfizetői szerződés megszűnése esetén Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a tőle 

elvárható módon együttműködik a Szolgáltatóval. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az 

átadott technikai eszközöket (pl. dekódoláshoz szükséges eszközök) a szerződés 

megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban visszaszolgáltatja a Szolgáltatónak. 

Amennyiben ennek a kötelezettségének a szerződés megszűnését követő 8 napon belül nem 

tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a ténylegesen igazolható kárának megtérítésére. 

Az előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén az 

Előfizető köteles – az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató részére legkésőbb a 

szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének napját követő 3 munkanapon belül 

visszaszolgáltatni a kihelyezett hírközlési berendezést (különösen modemet) és amely 

visszaszolgáltatás költsége (pl. utazási költség a Szolgáltató ügyfélszolgálatához) az Előfizetőt 

terheli abban az esetben, ha a szolgáltatásból való kikapcsoláskor nem kerül sor az eszköz 

Szolgáltató általi átvételére és elszállítására. A határidő túllépése az eszközök Előfizető általi 

elvesztésének minősül és az Előfizetőt a kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díj 

megfizetésének kötelezettsége terheli. A Szolgáltató a visszaadási kötelezettségről tájékoztatja 

az Előfizetőt írásban (a Szolgáltató általi felmondás esetén a felmondásban, az előfizetői 

szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének egyéb eseteiben pedig a Szolgáltató által 

kibocsátott, jogviszonyt lezáró elszámolás vagy hasonló iratküldés esetén), azonban a 

tájékoztatástól és annak időpontjától függetlenül az Előfizetőt a visszaadási kötelezettség a 

jelen pont szerinti határidőn belül terheli. 

Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán 

lehetővé teszi az Előfizető számára a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére átadott 

eszköz visszaszolgáltatását, valamint igazolást ad a visszaszolgáltatásról az Előfizető részére. 

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak és az előfizetői szerződésnek megfelelő 

előfizetői felmondás esetében a Szolgáltató nem köti ki az előfizetői szerződés megszűnése 

feltételeként a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére átadott eszközök 

visszaszolgáltatását. Az Előfizető felmondása, az előfizetői szerződés megszűnése az előfizetői 

szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszonyt 

nem érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. 

Az előfizetői szerződés megszűnése esetén sem kiszállási díj, sem bármilyen egyéb költség 

(különösen a Szolgáltató tulajdonát képező eszköz amortizációs értékcsökkenése) nem 

hárítható át az Előfizetőre, az alábbi kivételekkel: 

a) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése a határozott időpontban az Előfizető érdekkörébe 

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

megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, és emiatt az előfizetői szerződés a megkötésétől 

számított 90. napon megszűnik, 
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b) az Eht. 134. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetekben. 

12.9 A Szolgáltató Előfizetői szerződés felmondása díjtartozás esetén 

A Szolgáltató az Előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben 

az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését 

legalább 8 nappal követő második értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy 

kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül sem egyenlítette ki. 

Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha 

a. a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő 

összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 1000 Ft-nál magasabb havi előfizetési 

díj esetén az 1000 Ft-ot, vagy ha 

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

hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, 

feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az 

esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti, 

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

kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül 

kiegyenlítette, és azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolta. 

  

A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni, vagy – az ÁSZF 12. 

pontjának feltételei szerint – a kárenyhítés érdekében korlátozni az előfizetői 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 az Előfizető a felmondási idő alatt a felmondásra okot adó szerződésszegést megszünteti, 

az Előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató 

köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni. Ha a Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatást a 

felmondási idő alatt korlátozta, köteles azt haladéktalanul megszüntetni, és a szerződés szerinti 

állapotot visszaállítani. 

13  A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a 

közvetítőválasztást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal 

összhangban. 

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 
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14  Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb 

kötelezettségei 

14.1 Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 

Az Előfizetőt együttműködési kötelezettség terheli a szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatban. Az Előfizető köteles megtenni minden olyan, hatáskörébe tartozó intézkedést, 

ami a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, és ami a Szolgáltató hibás teljesítésének nem 

minősülő, azonban hibabejelentést eredményező körülmény elhárításához szükséges. Így 

különösen köteles az Előfizető a hibabejelentés előtt meggyőződni arról, hogy a végberendezés, 

a modem áramellátása biztosított, valamint a hálózati elemek egységessége és épsége, az 

összekötő kábelek csatlakozása biztosított. 

Az Előfizetőt tájékoztatási kötelezettség terheli a Szolgáltatóval szemben mindazon adat és 

információ vonatkozásában, mely a szolgáltatásra vagy a Szolgáltatóra kihatással lehet. Így 

különösen köteles az Előfizető tájékoztatni a Szolgáltatót várható fizetési késedelméről, 

fizetésképtelen állapotáról. 

Az Előfizető és a Felhasználó minden tőle elvárhatót köteles elkövetni az ingatlanában található 

hálózati elemek megőrzéséért és épségének biztosításáért. 

Az Előfizető a Szolgáltató tulajdonát képező hálózatot, annak elemeit, valamint a szolgáltatás 

igénybevehetősége érdekében a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott 

hírközlési berendezést nem jogosult más célra (pl. más szolgáltató általi szolgáltatás 

igénybevétele) használni, vagy azok használatát harmadik személynek átadni. 

A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása és az üzemelés, valamint szolgáltatásnyújtás 

biztosítása érdekében – ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen 

lehetséges -, az ingatlan tulajdonosa (használója) tűrni köteles, hogy előzetes értesítés alapján 

a Szolgáltató erre felhatalmazott képviselője az ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és 

hibaelhárítás céljából belépjen, illetve ha műszaki indokok miatt a hiba elhárítása másként nem 

oldható meg, az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetőleg abban a 

szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl.: távközlő berendezést, vezetéket) elhelyezzen. 

14.2 A szolgáltatás rendeltetésszerű használata 

Az Előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Az Előfizető köteles a 

szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF és az egyedi előfizetői szerződés alapján eljárni. Az 

Előfizető felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé az előfizetői szerződés megszegéséből eredő 

ténylegesen felmerült károkért (különösen nem megfelelő végberendezés meghibásodásából, 

nem engedélyezett berendezés csatlakozástatásából, szolgáltató ellenőrzési jogának 

megakadályozásából, szolgáltató általi hibaelhárítás biztosításának elmulasztásából, harmadik 

személy részére történő jogosulatlan jel- vagy szolgáltatásátengedésből, illetve jogellenes 

jelvételezésből eredő károkért). 

14.3 A végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát 

képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek 

Az Előfizetőt a végberendezéssel kapcsolatban terhelő kötelezettségekre vonatkozóan a 4.4. 

pont szabályai az irányadók. 
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Az Előfizetőt az Előfizetőnek átadott, de a Szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus 

hírközlő eszközökkel kapcsolatban egyrészről az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek terhelik. 

Az Előfizető másrészről a Szolgáltató tulajdonát képező eszközöket a jó gazda gondosságával 

köteles megőrizni és kezelni, valamint azokat az előfizetői szerződés bármely okból történő 

megszűnése vagy megszüntetése esetén haladéktalanul, de legfeljebb az ÁSZF-ben megjelölt 

időtartamon belül köteles a Szolgáltató birtokába visszaadni. 

14.4 Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás 

Az Előfizető a személyére és elérhetőségi adataira vonatkozó változást haladéktalanul, 

lehetőség szerint a változást megelőzően, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 3 

munkanapon belül köteles a Szolgáltató részére bejelenteni. 

Az Előfizető köteles a Szolgáltató által indokoltan igényelt és az Előfizető személyes adatainak 

sérelmével nem járó, a szolgáltatásnyújtással összefüggő adatszolgáltatásokat haladéktalanul 

teljesíteni. 

15 Műsorterjesztési Előfizetői szolgáltatás 
 

A Szolgáltató nem nyújt ilyen típusú szolgáltatást. 

16 A felügyeleti szervek címe, telefonszáma 

16.1 Központi felügyeleti szervek: 

 

 NMHH 

A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a 

hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén Felek az Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatalához (NMHH) vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez 

jogosultak fordulni. 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Telefon: 1-457-7100 

E-mail: info@nmhh.hu 

Postacím:1525 Budapest,  Pf. 75. 

Fax: (+36 1) 356 5520 

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 

mailto:info@nhh.hu
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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, 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 86447 

 Fax: (+36 1) 429 8761 

 NFH 

 

Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) 

kapcsolatos vita esetén: 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 

Telefon: 1-459-4800 

Postacím: 1428 Budapest, PF: 20. 

 

Területileg illetékes megyei Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság hivatalainak elérhetőségei: 

http://www.nfh.hu/teruleti 

 GVH 

 

A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén: 

Gazdasági Versenyhivatal 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

Telefon: 1- 472-8851 

Postacím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. 
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16.2 Az első fokon illetékes bírósági fórum: 

Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitáknál a felek kikötik a Budapesti II. és III. 

Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét: 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 

Cím: 1035 Budapest, Miklós u. 2. 

Telefon: +36-1/430-6500 

16.3 Területi felügyeleti szervek 

Az Előfizető elsősorban a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti, területileg illetékes 

felügyeleti szervezetekhez jogosult fordulni. 

17 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók 

18  Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: Egyedi Előfizetői szerződés  

2. sz. melléklet: Szolgáltatások  

3. sz. melléklet: Szolgáltatások díjai 

4. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 
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1. sz. melléklet 

Egyedi Előfizetői Szerződés 

HELYTŐL FÜGGETLEN (VOIP) TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA 

 
Amely létrejött egyrészről a Cogitnet Informatikai Kft. 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58. fszt.; 

cégjegyzékszám: 01-09-948383, a továbbiakban Szolgáltató, másrészről 

 

Előfizető neve: ............................................. ...............................................  

Ügyfél az.: ..................................... 

Előfizetési hely: ........................................... ............................................... 

Kapcsolattartó név, tel.: ........................... ............................................... 

Anyja neve / Adószám: ............................ ............................................... 

Cégjegyzékszám: .............. ............................................... 

Szerződéskötés dátuma: .......................... ............................................... 

Levelezési cím: ............................................ ............................................... 

Számlázási cím: .......................................... ...............................................  

 

továbbiakban Előfizető között helytől független (VOIP) telefonszolgáltatás tárgyában. 

A szolgáltatás típusa: Helytől független (VOIP) telefon szolgáltatás, mely Magyarország területén helyhez kötött 

elektronikus hírközlő hálózathoz csatlakozó előfizetők azonosítását és elérését teszi lehetővé. Az előfizetői 

hozzáférési pont helye változhat. 

1. Előfizető értesítési címként használt e-mail postafiókjának azonosítója: 

………………………………………………….@…………………………………………… 

2. Szolgáltató, jelen szerződéshez mellékelt díjszabás szerinti csatlakozási díj teljes befizetését követően a fenti 

ingatlanon ............................... ……..-ig elindítja a telefonszolgáltatást. 

3. Szolgáltató hálózatának meghibásodásából eredő üzemzavar elhárításának rendjét az Általános Szerződési 

Feltételek (ÁSZF) 6.2. pontja határozza meg. 

4. Az ÁSZF a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, (cím: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58. fszt.) valamint 

internetes honlapján (www.cogitnet.eu) érhető el. 

A szolgáltató központi e-mail címe iroda@cogitnet.eu 

Hibabejelentés: hiba@cogitnet.eu  

5. A szerződés időtartama  

Jelen szerződés a szerződéskötés napján lép életbe.  

 határozott: 20….. év …………….. hó ……..napjáig tart 

 határozatlan. Előfizető által vállalt hűségidő: ………… hónap, mely a díjfizetési időszak kezdetétől 

számítódik. 

6. A szolgáltatás megkezdésének határideje: ……………………………………. 

7. A szolgáltatás díja:  

 Alap díjcsomag. 

A szolgáltatás további díjait az ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 Egyedi díjszabás: 

A szolgáltatás további díjait az ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza. 

Szolgáltató jogosult a díjait a mindenkori hírközlési és egyéb jogszabályok módosulása által kiszabott terhek 

miatt és mértékük erejéig egyoldalúan módosítani. 

A díjfizetés módja:  

Havi díj 1500 

 CS CSK 

Cogitnet rendszerén belüli hívás 0 0 

Belföld 7,99 6,99 

Mobil 29 29 

Havi díj 1500 

 Cs CSk 

Belföldi vezetékes hívás 3,7 3,7 

Belföldi mobil hívás 12 12 

Ausztria vezetékes hívás 5,2 5,2 

mailto:iroda@rackserver.hu
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 Előre fizető (prepaid): 

Előre fizető (prepaid) Előfizetők esetében nem definiálunk számlázási időszakot. Az Előfizető egyenlegfeltöltését 

követően az adott hónapot követően 10. munkanapig kapja meg a számláját, amennyiben az adott hónapban 

bonyolított beszédforgalmat. 

 Utólag fizető (postpay) 

Utólagos elszámolású (postpay) Előfizetők esetében az előfizetési- és a forgalmi díj megfizetésének gyakorisága 

alap esetben havi rendszerességű, azonban a Szolgáltató 50 000,- Ft-ot meghaladó számla összeg esetén hóközi 

számlát is kibocsát. A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül esedékes. Amennyiben 

az utólagos elszámolású (postpay) Előfizető a tárgy hónapot megelőző 3 havi számlájának átlaga nem éri el a 

bruttó 1000 Ft összeget, Szolgáltató jogosult az Előfizető fizetési státuszát értesítés mellett előre fizető (prepaid) 

fizetési módra változtatni. 

A díjfizetés további szabályait az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. 

8. A szerződés megszűnésének feltételeit és jogkövetkezményeit az ÁSZF 12. pontja tartalmazza. 

9. Előfizető nyilatkozatai 

1. Előfizető személyes adatainak Szolgáltató marketing céljaira 

történő felhasználásához hozzájárul: 

Igen Nem 

2. Előfizető személyes adatainak harmadik fél marketing céljaira 

történő kiadásához hozzájárul: 

Igen Nem 

3. Előfizető tételes számlamellékletet nyomtatott formában kér: Igen Nem 

Előizető tételes számlamellékletet elektronikus (pdf.) 

formátumban kér: a következő E-mail címre: 

…………………………………@……………………………. 

Igen Nem 

4. Előfizető hozzájárul a Szolgáltató által vezetett előfizetői névjegyzékbe való 

felvételhez 

Igen Nem 

5. Előfizető kijelenti, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat megismerte és tudomásul 

vette. 

  

 

Előfizető kijelenti, hogy az általa megadott adatok és egyéb információk a valóságnak megfelelőek és időszerűek. 

Előfizető a Szolgáltató ÁSZF 4. sz. mellékletében részletezett feltételek szerinti adatkezeléséhez hozzájárul, az 

Eht. 159. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének a Szolgáltató eleget tett. Előfizető hozzájárul 

ahhoz, hogy a jelen Szerződésben rögzített személyes adatokat a Szolgáltató a Szerződés létrehozása, tartalmának 

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az azzal kapcsolatos díjak számlázása és 

követelések érvényesítése céljából, illetve a 2003. évi C. törvényben meghatározottaktól eltérő célra (tudományos-

, közvélemény- és piackutatás, direktmarketing) az ÁSZF 4. sz. mellékletében foglaltak szerint kezelje, a 

távközlési alapszolgáltató és a Szolgáltató kereskedelmi partnerei számára átadja. 

Előfizető kijelenti, hogy a jelen Szerződést elolvasta, megértette, és magára nézve kötelezőnek fogadja el, az 

ÁSZF-et a Szolgáltató vele egyeztetett módon részére rendelkezésre bocsátotta. 

Előfizető a fenti nyilatkozatait bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. Előfizető a tételes számlamelléklet 

tárgyában tett nyilatkozatát a Szerződés hatálya alatt bármikor térítésmentesen részben vagy egészben 

módosíthatja és/vagy visszavonhatja.  

10. A szerződés módosítása 

A szerződés elsősorban a Felek egyező akaratával módosítható. Az egyedi Előfizetői szerződés módosítása 

írásban, elektronikus ügyfélszolgálaton egyebekben az Előfizetői szerződés megkötésének szabályai szerint 

történhet.  

A Szolgáltató a jelen rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a Szolgáltató: 

a) a hálózat műszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és szolgáltatással összefüggő üzleti ok 

miatt az előfizetői szolgáltatások körét, illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit kívánja változtatni, 

b) a jelen ÁSZF-ben szereplő díjakat meg kívánja változtatni, vagy 

c) jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy 

d) egyéb, vis maior vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben bekövetkezett lényeges változás 

indokolja. 

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et a 9.2. pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja, az Előfizető 

jogosult a módosítás tárgyában tett Szolgáltatói értesítést követő 15 napon belül a szerződés azonnali hatályú 

felmondására. 

11. A szerződés megszűnése 

A szerződés megszűnésének főbb esetei az ÁSZF 12. pontja tartalmazza. 

Határozott idejű szerződés megszűnése ÁSZF 12.1. 

Határozatlan idejű szerződés megszűnése ÁSZF 12.2. 

Előfizető részéről történő felmondás ÁSZF 12.3. 
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Szolgáltató általi felmondás ÁSZF 12.4. 

Felmondás szerződésszegés miatt ÁSZF 12.5. 

Felmondás díjtartozás miatt ÁSZF 12.6. 

A szerződés megszűnése esetére szóló eljárásrendet az ÁSZF 12.9. pontja tartalmazza. 

Az Előfizető jogait a szolgáltató szerződésszegése esetén az ÁSZF 6.4. pontja tartalmazza. 

 

12. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a szolgáltatás nem egyetemes szolgáltatás. 

13. A szolgáltatás szüneteltetésének és korlátozásának szabályait az ÁSZF 5. pontja részletezi. 

14. Hibabejelentés: 

A hibabejelentés és számlapanaszok elintézésének rendjét az ÁSZF 6.3. pontja tartalmazza 

e-mail: hiba@cogitnet.eu  

Telefon: … 

15. A szerződés nyelve, irányadó jog, vitarendezés 

A szerződés nyelve magyar. A szerződésre Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai, valamint a szolgáltató 

ÁSZF-je irányadók. 

A szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitát a felek kötelesek először békés úton rendezni.  

16. ÁSZF-től eltérő rendelkezések 

Jelen Szerződés 7. szerinti díjszabása az ÁSZF-ben alkalmazott díjtételeknél alacsonyabb, kedvezményes 

díjszabást alkalmaz. 

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: ……………………………, …. … … 

 

 

 

Cogitnet Kft. 

Szolgáltató 

képviseletében 

 Előfizető 
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2. sz. melléklet  

 

Szolgáltatások 

 
Távbeszélő szolgáltatások leírása  

1.1. Nyilvános, helyhez kötött távbeszélő szolgáltatások  

 

Meghatározás  

A nyilvánosan elérhető helyhez kötött telefon szolgáltatás (telefon szolgáltatás) olyan, bárki számára rendelkezésre 

álló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló 

hívásirányítással lehetővé teszi belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint minden 

esetben a segélyhívó szolgáltatások és – a körülményektől függően – egyéb szolgáltatások (többek között kezelői 

szolgáltatások, tudakozó, Előfizetői névjegyzék és nyilvános telefonállomás, emelt díjas szolgáltatások, a 

fogyatékkal élő Előfizetők részére nyújtott szolgáltatások, illetve földrajzi elhelyezkedéstől független 

szolgáltatások) elérését. A Szolgáltatás jelátviteli- és irányítási szolgáltatás, amelynek során beszéd valósidejű-, 

közvetlen átvitele és kapcsolása történik úgy, hogy az Előfizető hálózati végpontjához kapcsolt elektronikus 

hírközlő végberendezéséről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az 

ANFT-ben (Azonosítók Nemzeti Felosztási Terve) meghatározott választási eljárás útján lehetséges. A 

Szolgáltatás 300-3000 Hz közötti hangfrekvenciás jelek átvitelét teszi lehetővé. Hordozó szolgáltatásként 

megfelelő végberendezések esetén használni lehet G3 telefax (távmásoló) átvitelre, és 9600 bit/s sebességű 

adatátvitelre is. Az Előfizetők által kezdeményezett hívást, a Szolgáltató kapcsolóközpontja fogadja, majd a hívott 

fél számától függően a Szolgáltató szerződéses partnereinek hálózatán keresztül végződteti.  

 

Kezdeményezés  

A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető részéről, hogy az Előfizető rendelkezzen megfelelő 

Előfizetői szolgáltatás- hozzáférési ponttal és a szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő végberendezéssel. A 

Szolgáltató az Előfizető által kezdeményezett helyi, helyközi, belföldi távolsági- és nemzetközi telefonhívások, 

valamint a belföldi mobil rádiótelefon hálózatokba irányuló telefonhívások végződtetését vállalja. Területi 

korlátok A szolgáltatás Magyarország egész területéről, a műszaki lehetőségektől függően bárhol igénybe vehető.  

 

Az igénybevétel korlátai  

Az Előfizetőnek nem lehet lejárt fizetési határidejű díjhátraléka a Szolgáltatóval szemben. A szolgáltatás 

igénybevételéhez jó minőségű internet kapcsolatra van szükség. A minimális sávszélesség igény: az egyszerre 

beszélgetést kezdeményezők száma x 40kB/s (le és feltöltési irányban egyaránt).  

 

Díjazás  

A Nyilvános Távbeszélő szolgáltatás használatáért fizetendő díjakat a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. 

számú melléklete, a Díjszabás tartalmazza.  

 

1.2. Aszinkron adathálózati szolgáltatás (VoIP)  

 

Meghatározás  

A VoIP szolgáltatás Internet Protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás és IP protokollon keresztüli 

kapcsolódás az IP hálózathoz, illetve két Előfizetői hozzáférési pont között a felhasználó kezdeményezésére 

kétirányú hangtovábbítás. Szélessávú Internet technológián alapuló helytől független elektronikus hírközlési 

szolgáltatás, melynek során a Szolgáltató VOIP átjárót működtet, melyhez a csatlakozást SIP protokoll 

segítségével engedélyezi.  

 

Kezdeményezés  

A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető részéről, hogy az Előfizető rendelkezzen megfelelő 

Előfizetői szolgáltatás- hozzáférési ponttal és a szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő végberendezéssel. Az 

Előfizetői számokon különleges díjazású (díjmentes, osztott díjas, emelt díjas, illetve emelt díjas 

megkülönböztetett) szolgáltatás, mobil rádiótelefon szolgáltatás és helyhez kötött telefonszolgáltatás nem 

nyújtható.  
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3. sz. melléklet 

 

Szolgáltatások díjai 
 

1. Belföldi Árak 

 

Cs – Csúcsidő 

CSK – Csúcsidőn kívűl 

A csúcsidő munkanapokon 08:00-20:00 között érvényes. 

A számlázás másodperc alapon történik. 

A megadott árak nettó árak, ÁFA nélkül értendőek. 

 

2. Nemzetközi árak 

 

Ország Kategória Díj 

Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, 

Dánia, Franciaország, Görögország, Hong Kong, Írország, Kanada, Kína, 

Lengyelország, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, 

Portugália, Spanyolország, Svédország, Szingapúr 

1 9,90 

Chile, Ciprus, Dél-Korea, Finnország, Hollandia, Horvátország, Japán, 

Kolumbia, Malaysia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Tajvan, Thaiföld, 

Törökország, Új-Zéland, Venezuela 

2 17 

Argentína, Brunei, Bulgária, India, Izrael, Liechtenstein, Litvánia, 

Oroszország, Peru, Puerto Rico, Románia, Vietnam 

3 19,90 

Banglades, Brazília, Ciprus Egyéb, Costa Rica, Lettország, Mongólia, Tajvan 

Egyéb 

4 29,90 

Albánia, Amerikai Szamoa, Bahrain, Bermuda, Bolívia, Észak-Mariana-

szigetek, Indonézia, Kambodzsa, Kazahsztán, Kirgizisztán, Kuvait, Laosz, 

Macedónia, Makaó, Mexikó, Örményország, Szerbia, Üzbegisztán 

5 39,90 

Cseh Köztársaság Egyéb, Izrael Mobil, Kenya, Malawi, Uganda, Ukrajna, 

Zambia 

6 57 

Andorra Egyéb, Angola, Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Bahama-

szigetek, Barbados, Belgium Egyéb, Belize, Bhután, Bosznia és Hercegovina, 

Botswana, Brit Virgin-szigetek, Burundi, Dánia Egyéb, Dominika, Dominikai 

Köztársaság, Egyiptom, El Salvador, Finnország Egyéb, Franciaország Egyéb, 

Ghána, Grúzia, Guatemala, Holland Antillák, Horvátország Egyéb, Japán 

Egyéb, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek, Kolumbia Egyéb, Libanon, Litvánia 

Egyéb, Mauritius, Moldova, Montserrat, Mozambik, Nagy Brittania Egyéb, 

Namíbia, Norvégia Egyéb, Oroszország Egyéb, Panama, Paraguay, Románia 

7 67 

Havi díj 1500 

 CS CSK 

Cogitnet rendszerén belüli hívás 0 0 

Belföld 7,99 6,99 

Mobil 29 29 

Segélyhívó 0 0 

Mentők 0 0 

Rendőrség 0 0 

Tűzoltók 0 0 

Zöld szám 0 0 

Kék szám 7,99 6,99 

Mobil kék szám 29 29 

1818 (Kormányzati ügyfélszolgálat) 7,99 6,99 

Különleges tudakozó 130 130 

Pontos idő 25 25 

Tudakozó (hívásonként) 66 66 

Nemzetközi tudakozó 142 142 
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Egyéb, San Marino, Seychelle-szigetek, Sri Lanka, Svédország Mobil, Szaúd-

Arábia, Szíria, Szlovákia Egyéb, Szudán, Tadzsikisztán, Turks-és Caicos-

szigetek, Türkmenisztán 

Afganisztán, Argentína Mobil, Ausztrália Egyéb, Benin, Burkina Faso, Chile 

Egyéb, Dél-Afrika, Egyesült Arab Emírségek, Elefántcsontpart, Feröer-

szigetek, Fülöp-szigetek, Gibraltár, Görögország Egyéb, Grenada, Hollandia 

Egyéb, Irak, Irán, Jamaica, Kamerun, Lengyelország Mobil, Luxemburg 

Egyéb, Mali, Mexikó Mobil, Nicaragua, Niger, Nigéria, Omán, Örményország 

Egyéb, Pakisztán, Palesztina, Portugália Egyéb, Suriname, Szváziföld, 

Tanzánia, Törökország Egyéb, Venezuela Egyéb 

8 76 

Albánia Mobil, Ausztria Egyéb, Azerbajdzsán, Bosznia és Hercegovina Egyéb, 

Brazília Mobil, Csád, Ecuador, Egyenlítői-Guinea, Észtország Egyéb, Etiópia, 

Fehéroroszország, Fidzsi-szigetek, Francia Guyana, Francia Polinézia, Írország 

Egyéb, Izland, Katar, Lettország Mobil, Líbia, Macedónia, Málta, Marokkó, 

Martinique, Mikronézia, Monaco, Montenegró, Németország Egyéb, Nepál, 

Olaszország Egyéb, Peru Egyéb, Ruanda, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent és 

Grenadine-szigetek, Spanyolország, Spanyolország Egyéb, Szent Lucia, 

Szerbia Mobil, Szlovénia Egyéb, Togo, Trinidad és Tobago, Uruguay, Zöld-

foki Köztársaság 

9 85 

Bissau-Guinea, Dzsibuti, Eritrea, Gabon, GUADELOUPE, Guinea, Guyana, 

Haiti, Honduras, Kongói Demokratikus Köztársaság, Sierra Leone, Svájc 

Egyéb, Tunézia, Új-Zéland Egyéb 

10 98 

Algéria, Bulgária Egyéb, Burma (Myanmar), Kongói Köztársaság, Közép-

afrikai Köztársaság, Lesotho, Líbia, Liechtenstein Egyéb, Marshall-szigetek, 

Mayotte, Palau, Reunion, Tonga, Új-Kaledónia, Zimbabwe 

11 110 

Comore-szigetek, Gambia, Lettország Egyéb, Libéria, Madagaszkár, Maldív-

szigetek, Mauritánia, Szamoa, Szomália 

12 149 

Cook-szigetek, Grönland, Kuba, Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek, Sao 

Tome és Principe, Vanuatu 

13 239,90 

 

Nemzetközi hívásirányokban nincs Kedvezményes, vagy Csúcsidőszak, a megadott díjak minden napszakra 

érvényesek! 

Amely esetekben megtalálható a felsorolásban egy adott ország neve mellett a Mobil megnevezés, ott az adott 

ország mobiltelefon hívása esetén az erre vonatkozó tarifa kategória az érvényes! 

Amely esetekben nincs külön megnevezve Mobil hívásirány ott az adott országra megadott díj érvényes! 

Egyéb megnevezés alatt szerepelnek azok a hívásirányok, amelyek a vezetékes vagy mobil hívásirányokba nem 

voltak besorolhatóak. 

A megadott árak nettó árak, ezért ÁFA nélkül értendőek. 

 

3. Egyéb díjak 

Csatlakozási díj 4000,- FT 

Számhordozás díjai 5000,- Ft 

Számhasználati díj az alapdíjban foglalt egy 

hívószámon felül 

egyedi megállapodás alapján 

Számváltoztatás díja 5000,- Ft 

 

Elektronikus számlázási mód esetén 500,- Ft kedvezményt biztosítunk az alapdíjból. 

 



Cogitnet Kft.  Távbeszélő szolgáltatások ÁSZF 

 

4. sz. melléklet   Adatkezelési tájékoztató 

 

68 
 

 

4. sz. melléklet 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 
 

A Cogitnet Informatikai Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez 

fűződő alapvető jogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és 

felhasználásáról.  

 

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében a Szolgáltató a jelen Tájékoztató közzétételével 

biztosítja az Előfizetők számára annak megismerését, hogy az Előfizetők személyes adatainak milyen körét, 

milyen időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja más személy részére, 

továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, illetve a Szolgáltató által nyújtott VoIP telefon 

szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságáról.  

 

Az Előfizetői Szerződés megkötésével az Előfizető feltétlen hozzájárulását adja a Szolgáltató jelen Tájékoztatóban 

részletezett adatkezelési gyakorlatához. 

 

1. Jogszabályi háttér  

 

A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, 

amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban 

az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:  

 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  

 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt adatkezelési szabályok 

(„Eht.”),  

 az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH 

rendelet (Régi Eszr.) 

 2/2015. (III.30.) NMHH Rendelet, az Új Eszr. 

 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 azonosító 

kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet  

 Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos 

adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V.26.) 

Kormányrendelet.  

 

1.1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok felsorolása, az adatkezelés jogcíme, célja és időtartama:  

 

A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatainak kezelésére akkor jogosult, ha az érintett Előfizető az 

adatkezeléshez hozzájárult, vagy az adatkezelést törvény elrendeli (kötelező adatkezelés).  

 

A Szolgáltató által kezelt személyes és egyéb adatok felsorolását, az adatkezelés jogcímét, célját és időtartamát az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

Személyes adat 

megnevezése 

Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

időtartama 

Természetes személy 

Előfizető neve, leánykori 

neve, anyja neve, 

születési helye és ideje, 

lakóhelye, tartózkodási 

helye;  

Nem természetes személy 

Előfizető cégneve, 

a) Eht. 154. § (1) bek., 

Eht.  

129. § (5)  

bekezdés a) pont,  

és 157. § (2)  

bekezdés  

b) Eht. 159/A. §  

c) Számviteli törvény  

a) számlázás és díjak 

beszedése, a szerződés 

figyelemmel kísérése  

b) Az adatkérésre külön  

törvény szerint jogosult  

nyomozó hatóság,  

ügyészség, bíróság,  

a) A szerződés  

megszűnését követő 1  

év (elévülés)  

b) A szerződés  

megszűnését követő 1  

év  

c) A szerződés  

megszűnését követő 8  
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székhelye, 

cégjegyzékszáma, 

bankszámlaszáma  

valamint 

nemzetbiztonsági  

szolgálat törvényben  

meghatározott feladatai  

ellátásának biztosítása  

céljából, a kérelmükre  

történő adatszolgáltatás  

érdekében  

c) Számviteli törvény  

szerinti bizonylat és  

megőrzése  

év  

Kiskorú természetes 

személy esetén a 

törvényes képviselő neve, 

lakóhelye, leánykori 

neve, anyja neve, 

születési helye és ideje  

 

a) Eht. 154. § (1) bek., 

Eht.  

129. § (5)  

bekezdés a) pont,  

és 157. § (2)  

bekezdés  

b) Eht. 159/A. §  

c) Számviteli törvény  

a) számlázás és díjak 

beszedése, a szerződés 

figyelemmel kísérése  

b) Az adatkérésre külön  

törvény szerint jogosult  

nyomozó hatóság,  

ügyészség, bíróság,  

valamint 

nemzetbiztonsági  

szolgálat törvényben  

meghatározott feladatai  

ellátásának biztosítása  

céljából, a kérelmükre  

történő adatszolgáltatás  

érdekében  

c) Számviteli törvény  

szerinti bizonylat és  

megőrzése  

a) A szerződés  

megszűnését követő 1  

év (elévülés)  

b) A szerződés  

megszűnését követő 1  

év  

c) A szerződés  

megszűnését követő 8  

év  

Előfizető levelezési címe 

(amennyiben eltér a 

lakhelytől/tartózkodási 

helytől vagy székhelytől)  

 

a) Eht. 154. § (1) bek., 

Eht.129. § (5)  

bekezdés a) pont,  

és 157. § (2)  

bekezdés  

b) Eht. 159/A. §  

c) Számviteli törvény  

a) számlázás és díjak 

beszedése, a szerződés 

figyelemmel kísérése  

b) Az adatkérésre külön  

törvény szerint jogosult  

nyomozó hatóság,  

ügyészség, bíróság,  

valamint 

nemzetbiztonsági  

szolgálat törvényben  

meghatározott feladatai  

ellátásának biztosítása  

céljából, a kérelmükre  

történő adatszolgáltatás  

érdekében  

c) Számviteli törvény  

szerinti bizonylat és  

megőrzése  

a) A szerződés 

megszűnését követő 1 év 

(elévülés)  

b) A szerződés 

megszűnését követő 1 év  

c) A szerződés 

megszűnését követő 8 év  

Előfizető levelezési címe 

(amennyiben eltér a 

lakhelytől/tartózkodási 

helytől vagy székhelytől)  

 

a) Eht. 154. § (1) bek., 

Eht.129. § (5)  

bekezdés a) pont,  

és 157. § (2)  

bekezdés  

b) Eht. 159/A. §  

c) Számviteli törvény  

a) számlázás és díjak 

beszedése, a szerződés 

figyelemmel kísérése  

b) Az adatkérésre külön  

törvény szerint jogosult  

nyomozó hatóság,  

ügyészség, bíróság,  

valamint 

nemzetbiztonsági  

szolgálat törvényben  

meghatározott feladatai  

ellátásának biztosítása  

a) A szerződés 

megszűnését követő 1 év 

(elévülés)  

b) A szerződés 

megszűnését követő 1 év  

c) A szerződés 

megszűnését követő 8 év  
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céljából, a kérelmükre  

történő adatszolgáltatás  

érdekében  

c) Számviteli törvény  

szerinti bizonylat és  

megőrzése  

Előfizető e-mail címe(i), 

telefon és telefax száma(i)  

 

az Előfizető 

hozzájárulása  

 

a szolgáltatás elérhetővé 

tétele, együttműködés a 

szerződésszerű teljesítése 

érdekében  

 

A szerződés megszűnését 

követő 1 év (elévülés)  

 

Nem természetes személy 

Előfizető esetén a 

kapcsolattartó személy 

neve és telefonszáma  

 

a) Eht. 154. § (1)  

bekezdés, Eht. 129. § (5)  

bekezdés a) pont,  

és 157. § (2)  

bekezdés vagy  

b) Előfizető 

hozzájárulása  

esetén  

a) Számlázás és  

kapcsolódó díjak  

beszedése, valamint az  

előfizetői szerződés  

figyelemmel kísérése  

b) Az előfizetői szerződés  

teljesítésének az  

elősegítésére irányuló  

együttműködés,  

kapcsolattartás  

A szerződés megszűnését 

követő 1 év (elévülés)  

 

A szolgáltatás 

nyújtásához szükséges 

távbeszélő állomás típusa 

illetve jellege  

 

Eht. 157. § (2) bek.  

 

a szolgáltatás elérhetővé 

tétele, számlázás és díjak 

beszedése, szerződés 

figyelemmel kísérése  

 

A szerződés megszűnését 

követő 1 év (elévülés)  

 

Az elszámolási 

időszakban elszámolható 

összes egység száma  

 

Eht. 157. § (2) bek.  

 

számlázás és díjak 

beszedése, szerződés 

figyelemmel kísérése  

 

A szerződés megszűnését 

követő 1 év (elévülés)  

 

A forgalom vagy egyéb 

szolgáltatás típusa kezdő 

időpontja és időtartama, 

továbbá a letöltött 

és/vagy feltöltött adat 

terjedelme  

 

a) Eht. 157. § (2) 

bekezdés f) pont  

b) Eht. 159/A. § (1) 

bekezdés d) pont  

c) Számviteli törvény  

a) Számlázás és díjak 

beszedése, szerződés 

figyelemmel kísérése  

b) Az adatkérésre külön 

törvény szerint jogosult 

nyomozó hatóság, 

ügyészség, bíróság, 

valamint 

nemzetbiztonsági 

szolgálat törvényben 

meghatározott feladatai 

ellátásának biztosítása 

céljából, a kérelmükre 

történő adatszolgáltatás 

érdekében  

c) Számviteli bizonylat  

a) A szerződés 

megszűnését követő 1 év 

(elévülés),  

b) Az adatok 

keletkezésétől  

számított 1 év  

c) A számla keltétől 

számított 8 év  

A tartozás hátrahagyása 

esetén az Előfizetői 

szerződés felmondásának 

eseményei  

 

Eht. 157. § (2) bek.  

 

számlázás és díjak 

beszedése, szerződés 

figyelemmel kísérése  

 

A számla teljesítésének 

határidejét követő hat 

hónapig, illetőleg a 

díjtartozás elévüléséig  

 

Előfizető hozzájárulása 

szerinti egyéb személyes 

adatok  

 

Előfizető hozzájárulása  

 

üzletszerzési tevékenység 

folytatása  

 

Hozzájárulás 

visszavonásáig, illetve a 

szerződés megszűnéséig  

 

Közös adatállománnyal 

kapcsolatos 

adatkezeléshez 

Eht. 158. § (1) bek.  

 

szolgáltatás elérhetővé 

tétele, szerződés 

figyelemmel kísérése  

 

A szerződésből adódó 

jogok és kötelezettségek 

elévüléséig  
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jogszabályban előírt 

adatok  

 

Természetes személy 

Előfizető neve, e-mail 

címe lakcíme,  

nem természetes személy 

Előfizető cégneve, 

székhelye, felhasználó (k) 

neve, email-címe  

Eht. 160. § (1) bek.  

 

elektronikus címtár 

létrehozatala és 

működtetése  

 

Hozzájárulás 

visszavonásáig, illetve a 

szerződés megszűnéséig  

 

A telefonos 

ügyfélszolgálatra érkező 

előfizetői bejelentések 

(panasz és 

hibabejelentés) 

hangfelvétele  

 

a) Eht. 141. § (1) 

bekezdés  

b) A 6/2011. (X.6.) 

NMHH rendelet 10. §-a 

alapján az előfizető 

ÖNKÉNTES 

hozzájárulása esetén  

a) Hibabejelentés, a 

hibaelhatároló eljárás  

eredménye és a 

hibaelhárítás alapján tett  

intézkedések  

visszakövetése  

b) Egyéb bejelentések  

visszakövetése  

a) Hibabejelentés  

esetében: a 

hibaelhárítástól  

számított 1 évig  

b) Egyéb bejelentés  

esetén: bejelentés  

időpontjától számítva  

legalább 5 évig  

 
Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait saját üzletszerzési céljára, így 

különösen a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az Előfizetői érdekek figyelemmel 

kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási 

tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja. 

Az Előfizető bármikor indoklás nélkül, az ügyfélszolgálat igénybevételével módosíthatja az adatkezelésre 

vonatkozó korábbi nyilatkozatait. 

A Szolgáltató az adatkezelés időtartamának lejártával az Előfizető személyes adatait az érintettel történő 

beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles. 

 

2. Titoktartási kötelezettség 

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett 

előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja 

nyilvánosságra.  

Az Előfizető a szerződéskötés és annak teljesítése során köteles a birtokába jutott, Szolgáltató gazdasági 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot bizalmasan kezelni, 

amelynek nyilvánosságra kerülése a Szolgáltató jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy 

veszélyeztetné.  

Üzleti/Intézményi Előfizetőkkel kötött Előfizetői Szerződés esetében mind a Szolgáltató, mind az 

Üzleti/Intézményi Előfizető köteles a szerződéskötés és annak teljesítése során egymás birtokába jutott, másik fél 

üzleti titkát megőrizni. Az üzleti titkot megsértő fél, a titoksértésből származó kárt köteles a másik félnek 

megtéríteni. 

 

3. Forgalmi kimutatásra vonatkozó titokvédelmi szabályok 

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató köteles az Előfizető rendelkezésére bocsátani a forgalmi kimutatást, amely a 

forgalmazási és számlázási adatokat a díj kiszámításához és a díjvita eldöntéséhez szükséges mértékben és módon 

tartalmazza. A kimutatás azonban nem tartalmazhatja a hívott fél hívószámának minden számjegyét, vagy mobil 

rádió-távközlési szolgáltatás esetén a hívó fél helymeghatározására alkalmas olyan pontosságú adatot, amelyre a 

díj kiszámításához nincsen szükség. Ha az Előfizető a Szolgáltatótól részletesebb adatokat tartalmazó kimutatást 

kér, ennek megadása előtt a Szolgáltató köteles az Előfizető figyelmét felhívni arra, hogy a kimutatással együtt a 

szolgáltatást igénybe vevő, az Előfizetőn kívüli természetes személy Felhasználók személyes adatainak birtokába 

juthat, és ezeknek a megismerésére az Előfizető csak akkor jogosult, ha ahhoz a Felhasználók tájékoztatásukat 

követően hozzájárultak. A Szolgáltató a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni, a 

hozzájárulásért kizárólag az Előfizető tartozik felelősséggel. Erről a Szolgáltató az Előfizetőt a kimutatás 

megrendelésével egyidejűleg tájékoztatja. 

4. Az adatok továbbításának esetei 

Az elektronikus hírközlési szolgáltató az Előfizetők és a Felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó 

díjak beszedése, valamint az Előfizetői Szerződések figyelemmel kísérése céljából az Eht 157. § (2) alapján a 

következő adatokat kezelheti: 

a) az ÁSZF 2.2 pontjában foglalt személyes adatok; 

b) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója; 
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c) az Előfizető címe és az állomás típusa; 

d) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma; 

e) a hívó és a hívott előfizetői számok; 

f) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, 

illetőleg a továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és 

cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok 

esetén az alkalmazott azonosítók; 

g) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma; 

h) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok; 

i) tartozás hátrahagyása esetén az Előfizetői Szerződés felmondásának eseményei; 

j) telefon szolgáltatás esetén az Előfizetők és Felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus 

hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok;  

k) az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott – így különösen a tulajdonosa által 

letiltott – előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató 

elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok.  

Az Eht 157. § (9) bekezdése alapján a 157. § (2) bekezdés szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés 

céljához szükségesek, a (3) bekezdésben meghatározott adatmegőrzési időn belül átadhatók:  

a) azoknak, akik az elektronikus hírközlési szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések 

kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik;  

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;  

c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;  

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.  

5. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi stb. adatszolgáltatás céljából kezelt adatok  
A Szolgáltató – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint 

nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre 

történő adatszolgáltatás érdekében – megőrzi az elektronikus hírközlési szolgáltatás Előfizető, illetve Felhasználó 

általi igénybevételével kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a 

Szolgáltató által előállított vagy kezelt alábbi adatokat:  

a) az ÁSZF 3.1.1. pontjában foglalt személyes adatok;  

b) 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) az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont létesítési címe és típusa;  

d) 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) hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy 

felhasználói hívószámok;  

f) 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) az Előfizetők, Felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési 

szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám);  

h) a sikertelen hívások során előállított vagy kezelt, fenti a-g. pont szerinti adatok.  

Az elektronikus hírközlési szolgáltató a fenti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a fenti a-c. pont 

szerinti adatokat az Előfizetői Szerződés megszűnését követő, a d-g. pontjaiban meghatározott adatokat azok 

keletkezését követő egy évig, az h. pont szerinti adatokat azok keletkezését követő fél évig köteles megőrizni.  

A fenti adatszolgáltatások teljesítésekor az adatkérés jogszerűségéért az ügyben eljáró, adatkérésre felhatalmazott 

szerv a felelős. A Szolgáltató felelős a tárolt adatok, valamint az adatszolgáltatás teljeskörűségéért, minőségéért 

és időszerűségéért.  
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Az 5. pont első bekezdése szerinti adatok közül az Előfizető családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, 

tartózkodási helyére vonatkozó információ, az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az őt hívó és az 

általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja átadható a Magyar 

Nemzeti Bank számára 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.  

 

6. Adatátadás más elektronikus hírközlési szolgáltatónak; közös adatállomány kezelése  
Az Eht 158. § (1) bekezdése alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési, illetőleg a szerződésből 

eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a 118. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek 

fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak a 157. § szerint jogszerűen kezelhető 

adatok köréből az Előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az adatátadásnak a (3) bekezdés szerinti 

indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg – 

azzal az adattartalommal – közös adatállományt létrehozni.  

A Szolgáltató az Eht. 158. § (1) bekezdésben meghatározott célból csak a 129. § (5) bekezdés a), c), illetve f) 

pontjában foglalt előfizetői adatokat adhatja tovább.  

Az Előfizető adatai abban az esetben adhatók át, illetve kerülhetnek be a közös adatállományba, ha  

a. számlatartozás miatt a Szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét 

az Előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy  

b. számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen, 

illetve az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy  

c. az Igénylő, illetve az Előfizető kár okozása érdekében a Szolgáltatót megtévesztette vagy a 

megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan 

hamis, hamisított vagy érvénytelen) vagy  

d. az Előfizetőnek egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely 

egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, 3 hónapot meghaladó díjtartozása van; vagy  

e. az Előfizetőnek a korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok 

miatt az ajánlattételt megelőzően 6 hónapon belül mondták fel.  

A Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről.  

A közös adatállomány kezelésére, annak időtartama tekintetében az Eht 157. § (3) bekezdését kell alkalmazni. Az 

adatok kizárólag az Eht 158. § (1) bekezdés szerinti célra használhatók fel. 

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Szolgáltató köteles haladéktalanul 

intézkedni az Előfizető adatainak a közös adatbázisból történő törlése iránt, és értesítést küldeni a korábban 

értesített szolgáltatóknak és az érintett Előfizetőnek a törlés tényéről.  

Az adatállományból adatot igényelhet  

a. az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag az Eht 158.§ (1) bekezdés szerinti célra,  

b. az Eht. 157. § (8)–(10) bekezdésében megjelölt szerv, illetve hatóság,  

c. bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot tartalmaz.  

A közös adatállomány létrehozása, valamint az adatkezelő és az adatfeldolgozó megbízása, valamint azok jogai és 

kötelezettségei tekintetében az érintetteknek írásban kell megállapodniuk.  

Ha a természetes személy Előfizető korlátozottan cselekvőképes, az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó 

Előfizetői Szerződés személyes adatok pontjában a természetes személy Előfizető törvényes képviselőjének 

adatait is tartalmaznia kell.  

 

7. Adatátadás közreműködő szolgáltató számára  

Az Előfizetői Szerződés megkötésével az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a választott közreműködő 

szolgáltató számára továbbítsa az Előfizető nevét, az ÁSZF-ben nevesített, nyilvántartásba vett adatait, valamint 

az Előfizető telefonszámát.  

Közreműködő szolgáltató az a távközlési szolgáltató, amely az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatóval kötött 

összekapcsolási szerződése alapján biztosítja az Előfizető választása szerinti esetekben a hívott Előfizető vagy 

szolgáltatás elérését. Az Előfizető vagy Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett 

Felhasználó vagy Előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő 

hozzájárulása alapján lehet tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.  

A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy 

más egyéb módon kezelt vagy feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, 

így különösen megsemmisítése, elvesztése, módosítása, jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra hozatala vagy az 
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azokhoz való jogosulatlan hozzáférés esetén a Szolgáltató az Eht. 156. §-a szerint haladéktalanul bejelentést tesz 

az NMHH-hoz, valamint, amennyiben a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az Előfizető 

vagy más magánszemély személyes adatait vagy magánéletét, szükség szerint indokolatlan késedelem nélkül 

értesíti az érintett Előfizetőt vagy más magánszemélyt. A Szolgáltató a személyes adatok megsértésének eseteiről 

nyilvántartást vezet.  

 

8. Előfizetői címtár  
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben Előfizetői címtárat hozzon létre és működtessen szolgáltatása 

minőségének emelése érdekében. A címtárban valamennyi Előfizető alapadatai szerepelnek, és a címtárban a 

keresés ez alapján történhet. A címtárban való megjelenés nem kötelező, az Előfizető kérésére díjmentesen 

kimaradhat belőle, illetve nyilatkozatát bármikor, az ügyfélszolgálat igénybe vételével megváltoztathatja. Az 

Egyéni Előfizető kérheti, hogy a Szolgáltató a címtárban feltüntesse, hogy a személyes adatai nem használhatók 

fel közvetlen üzletszerzési célra.  

 

9. Adatbiztonság  
A Szolgáltató által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított 

közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:  

I. a számítógépes vírusok, amelyek a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, 

megsemmisülését eredményezhetik,  

II. a számítógépes betörés, amelynek során a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen 

személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,  

III. a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések 

tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.  

Mind a Szolgáltató, mind az Előfizető köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a 

fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.  

 

10. A Szolgáltató által végrehajtott biztonsági intézkedések  
A Szolgáltató biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 

személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések 

kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.  

A Szolgáltató az írásban megkötött Előfizetői Szerződéseket, illetve az elektronikus úton rögzített előfizetői 

adatokat biztonságos helyen, irattárban, illetve számítógépeken tárolja és őrzi.  

A Szolgáltató a számítógépein tárolt előfizetői adatokat biztonsági tűzfal rendszerrel és vírusölő programokkal 

védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés és megsemmisülés ellen.  

A Szolgáltató az elektronikus úton rögzített előfizetői adatokat csak az arra feljogosított alkalmazottai, megbízottai 

és alvállalkozói részére teszi elérhetővé egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után.  

 

11. Az Előfizető által végrehajtható biztonsági intézkedések  
Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott 

szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó (kód) védelme érdekében. Az 

Előfizető felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, 

illetve jelszavának (kódjának) felhasználásával valósult meg.  

A szolgáltatás igénybevételének fokozott biztonságát szolgálja a jelszó időről-időre történő megváltoztatása. Az 

Előfizető a jelszót bármikor jogosult az ügyfélszolgálat igénybevételével költségmentesen megváltoztatni. Ha a 

jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott, az Előfizető köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni. A 

jelszó megváltoztatásával kapcsolatos további információkról a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán nyújt 

tájékoztatást. 

A hálózati vírusok elhárítása érdekében javasolt, hogy az Előfizető minden olyan programot, amely e-mail-ben 

ismeretlen címről érkezik az Előfizetőhöz, a dokumentum megnyitása nélkül töröljön, illetve a vírusok kiszűrése 

érdekében számítógépére vírusirtó programot telepítsen. A program telepítésével és használatával kapcsolatban az 

Előfizető a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérhet tájékoztatást.  

A személyes adatok biztonságát és a szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságát fenyegető 

számítógépes visszaélések elleni védekezés hatásos eszköze a biztonsági tűzfal rendszer kiépítése, amelyet a 

Szolgáltató az Előfizető részére külön megállapodás alapján vállalja. A lehetséges megoldásokról és azok 

költségeiről a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán ad tájékoztatást.  

A Szolgáltató spam- és vírusszűrési szolgáltatásokat nyújt a szerverein definiált e-mail címek részére. Alapesetben 

mind a spam- mind a vírusszűrés ki van kapcsolva, ezeket az ügyfél webes felületen keresztül bekapcsolhatja, 

illetve a spamszűrő érzékenységét hangolhatja.  
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12. A Szolgáltató adatvédelmi felelőse  
Az Előfizetők a jelen Tájékoztatóban foglalt adat- és titokvédelmi szabályokkal kapcsolatos további kérdéseiket, 

észrevételeiket a Szolgáltató lentebb megjelölt adatvédelmi felelősének küldhetik meg.  

Név: Preisinger Viola  

Tisztség: adatvédelmi felelős 

Email: adatvedelem@cogitnet.eu 

 

13. Előfizető adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei  
Az Előfizető köteles az Előfizetői Szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül 

bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a változások Előfizető általi bejelentésének elmulasztásából eredő 

károkért nem felel, azonban a Szolgáltató követelheti az Előfizetőtől az Előfizető szerződésszegésére tekintettel 

felmerülő kárának megtérítését.  

A Szolgáltató az Előfizető adatait a tudakozó adatállományában az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés 

megkötésekor tett nyilatkozata szerint kezeli. Ha az Előfizető módosítani kívánja az adatkezelésre vonatkozó 

korábban tett nyilatkozatát, a Szolgáltató a megfelelő eljárást díjmentesen biztosítja.  

Az Előfizető az adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulását a Szolgáltató Ügyfélszolgálatára eljuttatott 

írásbeli nyilatkozatával bármikor visszavonhatja, kérheti továbbá a hozzájárulása alapján a Szolgáltatónál kezelt 

adatai törlését.  

Az Előfizető bármikor kérheti Szolgáltatótól a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak helyesbítését.  

Adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az érintett Előfizető fordulhat:  

1. a Szolgáltató ügyfélszolgálatához,  

2. a Szolgáltató adatvédelmi felelőséhez:  

3. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz,  

4. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  

Az Előfizető a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak Szolgáltató általi megsértése 

esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. 

 

Budapest, 2014. november 10. 

 

Cogitnet Informatikai Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
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