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1.5.2. 

n) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi 

CXXXVIII. törvénnyel megállapított Eht. 132. § (10) és (11) bekezdését a 2017. évi 

LXXXVIII. törvény hatálybalépését (2017.X.24.) megelőzően megkötött szerződésekre is 

alkalmazni kell. 

 

2.1.4.2. A 2.1.4.1. pontba pont hatálya alá nem tartozó üzleti előfizetők esetében, a felek 

egyező akarattal eltérhetnek az Eht. 127. § (4b), (4c) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § 

(1)-(2), (6), (10), (10b), (11), (13), (15) bekezdés, 135. §, 140. § (1)-(2), (4) bekezdés, továbbá 

a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet  3. § (9) bekezdés, 7. §, 11. §, 17. § (1) bekezdés 

rendelkezéseitől, valamint a Szolgáltató általános szerződési feltételeitől. 

A jelen pont alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a felek az 

adott jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és hogyan térnek 

el, valamint tartalmazza az üzleti előfizetőnek az eltérés elfogadására vonatkozó kifejezett 

nyilatkozatát. 

 

6.4.5.4.  

e) a műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés ÁSZF-ének módosításáról 

- ide nem értve a szolgáltatási csomag összetételére, illetve  és a szolgáltatás díjának 

emelésére vonatkozó módosítást – szóló értesítést a minden előfizetője számára díjmentesen 

elérhető információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra 

időtartamban a 8 és 22 óra közötti idősávban közzéteszi. A díjmentesen elérhető információs 

csatornát a Szolgáltató, az előfizetői tájékoztatás hatékonyabbá tétele érdekében jogosult a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 74. § 

(1c) bekezdésében meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatásokat követő helyre tenni. 

 

9.2.1. Az előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is 

megköthető, ha az előfizetői szerződés megkötéséhez – az Eht.127.§.(4c)bek.-e szerinti - 

készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen módon 24 hónapra megkötött határozott idejű 

előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához kapcsolódó törlesztő részletek nélkül 

számított előfizetési díja nem lehet magasabb a 9.2. pont szerinti 12 hónapra kötött, azonos 

szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától. 

 

9.10.  

n) amennyiben a Szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt 

egyoldalúan módosítja a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételét - 

ide nem értve az csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően 

kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára -, akkor az Előfizető 

az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal további jogkövetkezmények nélkül 

jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. 

A csatornasorrend Szolgáltató általi megváltoztatása nem minősül az előfizetői szerződés - 

műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének megváltoztatása miatti 

- egyoldalú módosításának, így ebben az esetben az Eht. 132. § (2c) és (5) bekezdésében 

foglaltak nem alkalmazhatóak. 

o) Amennyiben a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az egyéni 

Előfizető lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy 

tartózkodási helyéről új lakcímére, vagy tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési 

pont áthelyezését, és a Szolgáltató az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában 

teljesíteni nem tudja, az Előfizető a Szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül 

azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú 

szerződést. 
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9.11. A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével 

határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép. , kivéve, ha az Előfizető egyoldalúan - vagy 

az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a határozott idő lejártát megelőzően írásban 

nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti. A határozott idő 

elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató három alkalommal köteles az Előfizetőt a 

számlalevél mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás 

jellegéhez igazodó elektronikus úton tájékoztatni értesíteni a határozott idejű szerződés 

határozatlan időtartamúvá átalakulásának időpontjáról. A Szolgáltató köteles a határozott 

idejű előfizetői szerződés megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal 

korábban értesíteni az Előfizetőt az Eht. 134. § (14) bekezdésében foglaltakról. A 

tájékoztatásnak Az értesítésnek ki kell terjednie a szerződés átalakulásával beálló 

változásokra, továbbá be kell mutatnia az Előfizető részére a Szolgáltatónál elérhető, az 

Előfizető jelenlegi határozott idejű szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal bíró 

határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat. 

A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés 

megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét 

megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. 

A jelen, 9.11. pont előző rendelkezéseitől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői 

szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe, ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az 

Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a határozott idő lejártát megelőzően írásban 

nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti.  

 

12.2.1. Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az egyedi előfizetői szerződés 

módosításaként az Előfizető személyének módosítását, ha személyében szerződés, vagy egyéb 

jogcímen történő jogutódlás következtében változás történik A Szolgáltató az Előfizető 

kérésére csak az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja átírás 

jogcímén az egyedi előfizetői szerződést. 

Az Eht. és jelen ÁSZF vonatkozásában átírás: Az előfizetői szerződésnek az Előfizető 

személyében bekövetkezett jogutódlás miatti módosítása.  

Az átírás iránti kérelem akkor minősül alaki és tartalmi szempontból megfelelőnek, ha 

tartalmazza: 

- a jogelőd Előfizető és jogutód Előfizető által aláírt együttes nyilatkozatát az átírás 

kérelmezésére, és 

- a jogutód Előfizető mindazon adatait, melyek az előfizetői szerződés megkötéshez 

szükségesek, és 

- mellékletként az átírás alapjául szolgáló tények vagy az átírás okának hitelt érdemlő 

dokumentummal  való igazolását (pl. szerződéssel, bírósági végzéssel, ítélettel vagy más 

dokumentummal). 

  

12.2.2. Az előfizetői hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén kérheti a 

Szolgáltatótól az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi 

szolgáltatási területén belül, ha egyidejűleg az Előfizető személye nem változik. 

Az Eht. és a jelen ÁSZF vonatkozásában áthelyezés: A helyhez kötött előfizetői elektronikus 

hírközlési szolgáltatás előfizetői hozzáférési pontjának a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási 

területén belül másik földrajzi helyre áthelyezése.  

A Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles a helyhez kötött elektronikus hírközlési 

szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfizetői hozzáférési pontot a földrajzi szolgáltatási 

területén belül áthelyezni, amennyiben ennek műszaki lehetősége adott. A Szolgáltató nem 

köteles az áthelyezési igényt teljesíteni, ha az Előfizetőnek az áthelyezési igény benyújtásakor 

az Eht.137.§(1) bekezdés c) pontja szerinti díjtartozása áll fenn. 
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Az áthelyezés iránti kérelem akkor minősül hiánytalannak, valamint alaki és tartalmi 

szempontból megfelelőnek, ha tartalmazza: 

- az Előfizető által aláírt együttes nyilatkozatát az áthelyezés igényléséről, és 

- az Igénylő/Előfizető, valamint az új hozzáférési pont mindazon adatait, melyek az előfizetői 

szerződés megkötéshez szükségesek, és 

- mellékletként az áthelyezés alapjául szolgáló tények vagy az áthelyezés okának hitelt 

érdemlő dokumentummal  való igazolását. 

 

A Szolgáltató a hiánytalan áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15 napon 

belül végzi el az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül 

írásban értesíti az Igénylőt arról, hogy 

a) az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az ÁSZF-ben meghatározott határidőben, 

legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az Előfizető által az 

áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény Szolgáltatóhoz 

való beérkezésétől számított 90 napon belüli időpontban teljesíti, 

b) az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a) pont szerinti 

határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentést elfogadja és ezzel 

egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi 

időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított90 napot,  

c) az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja, vagy 

d) az áthelyezési igényt - a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 30 napos 

határidő elteltét követően is esedékes - díjtartozása miatt elutasítja. 

 

Az a)-b) pontban foglaltak esetén előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás 

igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel. Erre az 

időszakra a Szolgáltató díjfizetési kötelezettséget nem állapíthat meg. 

Az áthelyezési igénybejelentést Szolgáltató általi elfogadása esetén az áthelyezés teljesítésére 

irányadóként meghatározott határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles 

fizetni a 7.4. pontban foglaltak szerint. 

 

Ha az áthelyezésre az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetését követő 3 hónapon 

belül nem kerül sor, vagy az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában a Szolgáltató 

elutasítja az előfizetői szerződés az Előfizető – a kiépítés hiányáról szóló – előzetes írásbeli 

értesítésével megszűnik azzal, hogy jogkövetkezmények szempontjából határozott idejű 

szerződés esetén az Előfizető általi felmondás szabályai az irányadók. 

 

Amennyiben a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az egyéni Előfizető 

lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy 

tartózkodási helyéről új lakcímére, vagy tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési 

pont áthelyezését, és a Szolgáltató az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában 

teljesíteni nem tudja, az Előfizető a Szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül 

azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú 

szerződést. 

 

Amennyiben az Előfizető az áthelyezést olyan helyre kéri, ahol az előfizetői hozzáférési pont 

már kiépítésre került, az Előfizető áthelyezési díj fizetésére köteles, kiépítetlen előfizetői 

hozzáférési pont esetén pedig kizárólag belépési díj fizetésére köteles az Előfizető. Az 

áthelyezés díját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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