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KIVONAT 

a Cogitnet Kft. távbeszélő szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeinek 

módosításáról 

 

1.1 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 

1.2 Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei: 

 

Elsődleges hibabejelentési cím: hiba@cogitnet.eu 

Telefonos hibabejelentés: +36-1-710-0072 

1.3 Szolgáltató internetes honlapjának címe: 

 

www.cogitnet.eu 

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. 

1.7.2. Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF, a 2015. október …-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 

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 

Előfizetői Panasz: előfizetői szerződés alapján igénybevett elektronikus hírközlési 

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

minősül hibabejelentésnek. 

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. 

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. 

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. 

5.1.  

A szolgáltatás szüneteltetése az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt 3. bek. 

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. 
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5.2.2 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. 

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

Szolgáltató peren kívüli vagy peres úton érvényesítheti az Előfizetővel szemben 

szerződésszegés jogcímén. 

6.1.3 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. 

6.1.7 Előfizető értesítése a hiba javításáról 

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. 

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. 

6.1.12 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. 

6.1.13 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 
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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. 

6.2.4 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.. 

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. 

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

mértéke 2. bek. 

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 
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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. 

6.4.1 Az ügyfélszolgálat működése 4. bek. 

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. 

 

7.5 A kötbér meghatározása, mértéke és módja 

7.5.1 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.  

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. 
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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, 

- 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. 

7.5.3 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. 

9.2.1 Az egyedi Előfizetői szerződés módosítása 4. bek. 

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. 

9.2.3 A Szolgáltató egyoldalú szerződés módosításának esetei 
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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. 

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, 
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- 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. 

9.2.5 Kétoldalú szerződésmódosítás - lényeges módosítások esetében 3. bek. 

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. 

9.3.2 Felek közös megegyezésével történő Előfizetői szerződés-módosítás 6. bek. 

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

12.1 A határozott idejű szerződés megszűnése g. és h. pont 

A határozott idejű Előfizetői szerződés megszűnik 
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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. 

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. 

12.8 Eljárás a szerződés megszűnése esetén 2. bek.-től 

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 
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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, 

b) az Eht. 134. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetekben. 

 

16 A felügyeleti szervek címe, telefonszáma 

16.1 Központi felügyeleti szervek: 

 

16.1.1 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. 
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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 

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 

16.1.2 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 

16.1.3 GVH 

 

A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 

évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén: 

Gazdasági Versenyhivatal 
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Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

Telefon: 1- 472-8851 

Postacím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. 


