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1. Általános adatok, elérhetőség 

1.1. A Szolgáltató neve és címe 
 
A Szolgáltató neve:  Agnatus PONT 2004. Távközlési Szolgáltató Kft. 
 
A Szolgáltató címe: Budapest Szentmihályi út 171. 3. emelet 302. ajtó 

1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám,  
elektronikus levelezési cím) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a 
megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők 
 
A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatot telefon útján és e-mail útján elérhető módon üzemeltet. 
Cím: 1152 Budapest Szentmihályi út 171. 3. emelet 302. ajtó  
Telefonszám:  /20-214-7252, /20-507-8887 (díjmentesen hívható)  
E-mail cím: agnatus@agnatus.hu, ugyfelszolgalat@agnatus.hu  

1.3. A Szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb 
elérhetőség) 
 
Cím: 1152 Budapest Szentmihályi út 171. 3. emelet 302. ajtó  
Telefonszám:  /20-214-7252, /20-507-8887 (díjmentesen hívható),  
Telenor által biztosított szám: 1220 
E-mail cím: agnatus@agnatus.hu, ugyfelszolgalat@agnatus.hu  

A Szolgáltató internetes honlapjának címe 
 
www.agnatus.hu  

1.4. Az általános szerződési feltételek elérhetősége 
 
1.4.1. A Szolgáltató az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán és internetes oldalán teszi hozzáférhetővé. 
A Szolgáltató az ÁSZF-et tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, vagy 
az előfizető kérésére nyomtatott formában bocsátja előfizetői számára rendelkezésre. 
 
1.5.2. Az alkalmazandó jogszabályok 
A jelen Általános Szerződési Feltételekre (továbbiakban: ÁSZF), és a jelen ÁSZF alapján kötött 
egyedi előfizetői szerződésekre (továbbiakban: Egyedi előfizetői szerződés) különösen, de nem 
kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezései vonatkoznak:  
 
a.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.),  
b.) az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. 
(XII.21.)NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.), valamint az elektronikus hírközlési előfizetői 
szerződések részletes szabályairól szóló 2./2015.(III.30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 
ez utóbbi rendelet 33. §-ában foglalt hatálybalépési rendelkezések szerint, 
c.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 

mailto:ugyfelszolgalat@agnatus.hu
mailto:ugyfelszolgalat@agnatus.hu
http://www.agnatus.hu/
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d.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.),  
e.) az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével 
összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH 
rendelet,  
f.) Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 
2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv,  
g) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Korm. Rendelet, 
h.) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény  
(továbbiakban: Mttv.),  
i.) a 2014. március 15. előtt megkötött előfizetői szerződésekre és azok 2014.03.15. napját követő 
módosításaira (ezen szerződések bármely okból történő megszűnéséig, megszüntetéséig vagy a 
Szolgáltató és Előfizető kifejezett eltérő írásbeli megállapodásáig) a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.),  
j.) a 2014. március 15-én vagy azt követően megkötött előfizetői szerződésekre és azok 
módosításaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), 
k) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 
RENDELETE a nyílt internet-hozzáféréssel és az EU-n belüli szabályozott hírközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjakkal kapcsolatos intézkedések meghozataláról, 
továbbá a 2002/22/EK irányelv és az 531/2012/EU rendelet módosításáról, 
l) a szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól szóló 23/2020. (XII.21.) NMHH 
rendelet, 
m) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), 
n) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 12-i 2002/58/EK IRÁNYELVE az 
elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 
védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”), 
o) a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási 
kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint 
az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH 
rendeletp) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 
szóló 1995. évi CXIX. törvény, 
q) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.), 
r) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.). 
 
1.6. Fogalommeghatározások 
 
tA jelen ÁSZF-ben, és a jelen ÁSZF alapján kötött Egyedi előfizetői szerződésekben használt 
fogalmak meghatározása: 
a) Egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági 
tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. 
b) Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért - 
jellemzően díjazás ellenében - nyújtott szolgáltatás, amely az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató, ilyen 
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tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatások vagy az információs társadalommal 
összefüggő, jogszabályban meghatározott, személyközi hírközlési szolgáltatásnak nem minősülő 
szolgáltatások kivételével magában foglalja 
aa) az internet-hozzáférési szolgáltatást; 
bb) a személyközi hírközlési szolgáltatást; és 
cc) a teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és 
ahol ez értelmezhető, irányításából álló szolgáltatást, ideértve a gépek közötti szolgáltatást és a 
műsorterjesztésre használt átviteli szolgáltatást is. 
c) Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, vagy más szervezet, aki vagy amely a 
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll. 
d) Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki vagy amely 
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel. 
e)  Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmáján, üzleti, kereskedelmi, művészeti 
tevékenységén vagy hivatásán kívül eső célból nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatást használ vagy igényel. 
f) Mobil rádiótelefon-szolgáltatás: olyan nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, amelynek során 
e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője - mobil rádiótelefon-hálózat hálózati 
végpontján csatlakoztatott berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati 
végponttal. E szolgáltatás beszédátvitelre, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb 
szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges üzenetküldés) szolgál. 
g) Üzleti előfizető: olyan előfizető, aki vagy amely nem minősül egyéni előfizetőnek. 
h) Végfelhasználó: olyan felhasználó, aki az adott hálózati végpontot saját érdekkörében használja, 
és azon nem nyújt nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást vagy nem biztosít 
nyilvános elektronikus hírközlő hálózatot. 
i) Tartós adathordozó: a technológia adott fejlettségi szintjén elérhető olyan eszköz, illetve 
platform, amely lehetővé teszi az adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós 
tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen 
eszköz különösen a papír, az USB-kulcs, a CD-ROM, a DVD-ROM, a memóriakártya, a 
számítógép merevlemeze, az elektronikus levél, illetve az elektronikus tárhely. 
j) Előfizetői panasz: előfizetői szerződés alapján igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtásával összefüggésben az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az előfizetőt érintő egyéni 
jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek; 
k) Hibabejelentés: az előfizető olyan bejelentése, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem 
előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás minőségének romlásával, 
mennyiségi csökkenésével, vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos; 
l) Kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott fogalom; 
m) Közhasznú szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bekezdésében 
közhasznúként meghatározott szervezet; 
n) Mikrovállalkozás: a Kkv. tv. 3. § (3) bekezdésében meghatározott fogalom; 
o) Szolgáltatáscsomag: olyan csomag, amely több elektronikus hírközlési szolgáltatásból, egy 
vagy több elektronikus hírközlési szolgáltatásból és elektronikus hírközlő végberendezésből, vagy 
elektronikus hírközlési szolgáltatásból és más szolgáltatásból áll, és amelyet a szolgáltató 
ugyanazon szerződés vagy egymással szorosan összefüggő szerződések keretében nyújt vagy 
értékesít a felhasználók számára. 



Készítés/utolsó módosítás dátuma: 2022.10.10.  8. oldal, összesen: 154 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                   AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési 
Feltételek 

A további fogalommeghatározásokat (értelmező rendelkezéseket) az Eht. 188.§ és az abban 
meghatározott további jogszabályok tartalmazzák. 

2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei 

2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás 
 
2.1.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás 
2.1.1.1. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatása megkötött előfizetői szerződés 
alapján vehető igénybe, a jelen ÁSZF-ben megjelölt kivétellel. 
2.1.1.2. Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a Szolgáltató, a Fogyasztó vagy más Felhasználók 
(a továbbiakban együtt: Felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek. Az előfizetői szerződés 
az ÁSZF-ből, valamint az egyedi előfizetői szerződésből áll. 
Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizetői szerződés részévé válik az előfizetői szerződés 
megkötését megelőzően a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott tájékoztatás (a 
továbbiakban: Előzetes Tájékoztatás) és az előfizetői szerződés adatainak összefoglalója. 
A Felek az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – jogszabályban  
meghatározott módon - köthetik meg. A Szolgáltató az előfizetői szerződést az ÁSZF-e szerint 
köti meg. 
 
2.1.2. Igénybejelentési eljárás 
 
2.1.2.1. Az igénybejelentést (szolgáltatási szerződés megkötésére irányuló igényt) az alábbiak 
szerint lehet megtenni: 
- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy a Szolgáltató meghatalmazott 

képviselőjénél, 
- szóban a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatánál, 
- írásban a Szolgáltató internetes honlapján levő elektronikus adatlap kitöltésével. 
 
2.1.2.2.  Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg 
történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. 
 
2.1.2.3. Az igénybejelentés szempontjából Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) az a 
természetes vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet, aki, illetve amely a szolgáltatást igénybe 
kívánja venni. 
 
2.1.2.4. Az igénybejelentés akkor minősül teljeskörűnek, ha tartalmazza az előfizetői 
szerződéskötéshez szükséges és 2.2.1. pont szerinti adatokat, valamint az Felhasználónak az ezen 
adatok szerinti szolgáltatásigénylésre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát magánokirati formában, 
az Felhasználó vagy szerződéskötésre feljogosított képviselőjének aláírásával, vagy elektronikus 
úton tett igény esetén az ezen személyektől származó igénybejelentési minőség hitelt érdemlő 
igazolásával. 
 
2.1.2.5. Az Felhasználó az előfizetői szerződés létrehozását csak a 2.2.1. pont szerinti adatok 
megfelelő igazolása után kérheti.  
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2.1.2.6. A Szolgáltató a hiányosan vagy egyéb szempontból nem megfelelően megtett 
igénybejelentés kiegészítésére  határidő megjelölésével igazolható módon (írásban, vagy szóban 
hírközlési eszköz útján, vagy képviselője útján személyesen) felhívja az Felhasználót. 
 
2.1.2.7. Az igénybejelentés időpontja az az időpont, amikor a teljeskörű igénybejelentés a 
Szolgáltatóhoz megérkezik. A Szolgáltató jogosult valamely adat megadásától eltekinteni, ha az 
adat a Szolgáltató előtt már ismert, vagy a Szolgáltató rendelkezésére áll. 
 
2.1.2.8. Az Felhasználó köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató az Felhasználó által adott adatokat 
és azokat igazoló dokumentumokat ellenőrizze. 
 
2.1.2.9. Az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentést követően - amennyiben szükséges 
és az előfizetői szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor - a Szolgáltató haladéktalanul, 
de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetőségével kapcsolatos vizsgálatait, és e 
határidőn belül igazolható módon nyilatkozik és értesíti a Felhasználót arról, hogy 
a) az igény teljesíthető, és ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére 
vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját,  
b) az igényt nem teljesíti, 
A 2.1.2.9. a) pontja szerinti esetben a Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg ajánlatot tesz a 
Felhasználónak az igénybejelentés alapján a Szolgáltató ÁSZF-ében meghatározottak szerinti 
előfizetői szerződés megkötésére. 
 
2.1.2.10. Amennyiben a Szolgáltató a 2.1.2.8. pont szerinti ellenőrzést követően vagy saját 
nyilvántartása alapján megállapítja, hogy az Felhasználó nem valós adatokat szolgáltatott, úgy  
jogosult a szerződéskötést megtagadni és amiről az Felhasználót írásban értesíti az igénybejelentés 
benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül.  
 
2.1.2.11. Az Felhasználó a Szolgáltató ajánlatára – az ajánlat kézhezvételétől számított – 15 napon 
belül a Szolgáltatóhoz beérkezően jogosult írásban válaszolni a 2.1.1.2.9.a) pont szerinti időpont 
elfogadásáról. Ha az Felhasználó az ajánlatot nem fogadja el, vagy arra az előírt határidőn belül 
nem nyilatkozik, igénye törlésre kerül. 
 
2.1.2.12. A Szolgáltató jogosult az igénybejelentést törölni, ha az Felhasználó a bekapcsolási díjat, 
vagy nem normál csatlakozási feltételek esetén az egyedi díjkalkuláció szerinti összeget nem fizeti 
meg, vagy ha a részére levélben megküldött ajánlatot a Szolgáltatónak a levélben megadott, de 
legfeljebb 15 napos határidőn belül annak elfogadásáról nyilatkozva nem küldi vissza. 
 
2.1.2.13.  A határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltatónak 
fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és be 
kell mutatni annak részletes feltételeit. 
Az előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató térítésmentesen az előfizető 
rendelkezésére bocsátja 
a) az Előzetes Tájékoztatást (ET)  a jogszabályban meghatározott tartalommal tartós adathordozón, 
vagy ha azon nem lehetséges, könnyen letölthető dokumentum útján, a fogyatékossággal élők 
számára - kérésre - akadálymentes formátumban is, továbbá 
b) az előfizetői szerződés adatainak összefoglalóját (SZÖF) tömör és könnyen olvasható formában, 
a jogszabályban meghatározott dokumentumminta szerint. 
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Ha az előfizetői szerződés adatainak összefoglalóját technikai okok miatt nem lehetséges a 
szerződés megkötése előtt az Előfizető rendelkezésére bocsátani, az előfizetői szerződés akkor lép 
hatályba, ha a Szolgáltató által indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátott összefoglaló 
kézhezvételét követően az Előfizető a szerződéskötésre vonatkozó szándékát megerősíti. 
Az előzetes tájékoztatás és az előfizetői szerződés adatainak összefoglalója az előfizető 
rendelkezésére bocsátott tartalommal válik az előfizetői szerződés részévé, kivéve, ha a Felek a 
szerződés megkötésekor egyező akarattal eltérnek azok tartalmától. 
 
2.1.3.Szerződéskötési eljárás 
2.1.3.1. A 2.1.2. pont szerinti igénybejelentési és -elfogadási eljárás alapján, avagy 
igénybejelentési eljárás nélkül az előfizetői szerződés az alábbiak szerint jön létre: 
a) jelenlévők között - különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerződéses jognyilatkozatok 
esetében - az Előfizető Szolgáltatói ajánlatot elfogadó, előfizetői szerződés megkötésére irányuló 
jognyilatkozatának megtételével, 
b) távollevők között az Előfizető Szolgáltatói ajánlatot elfogadó, előfizetői szerződés megkötésére 
irányuló jognyilatkozatának hatályosulásával. 
 
2.1.3.2. Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhető szerződéskötési felület, 
vagy elektronikus levél útján) történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató ésszerű időn belül az 
előfizetői szerződés létrejöttét elektronikus úton visszaigazolni és az előfizetői szerződést 
maradandó módon rögzíteni. Az előfizetői szerződést a Szolgáltató köteles az Előfizetőnek 
elektronikus levélben megküldeni, vagy az előfizetői szerződéshez történő hozzáféréshez 
szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni és amely esetben 
ezen megküldés vagy hozzáférés megadása időpontjában jön létre az előfizetői szerződés. 
 
2.1.3.3. Amennyiben a szerződéskötésre a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kívül (pl. Előfizető 
lakása, munkahelye, átmeneti tartózkodási helye) kerül sor, az Előfizetőt az igénybejelentés akkor 
köti, ha a Szolgáltató – képviselője útján – azt nyomban elfogadja. Az üzlethelyiségen kívül kötött 
és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén az Előfizető az előfizetői szerződés 
megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat 
az előfizetői szerződés mellett készülékvásárlásra kötött polgári jogi szerződéstől. Ha a Szolgáltató 
a szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdi, az 
Előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, 
azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. A jelen pont szerinti elállás határidőben 
érvényesítettnek minősül, ha az Előfizető nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi (postára 
adja). A jelen pont szerinti elállás/felmondási jog gyakorlás esetén a Szolgáltató nem köteles a 
belépési díj vagy más díj visszafizetésére, ha a Szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését már 
megkezdte. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató kihelyezett hírközlési 
berendezést biztosít, az Előfizető általi elállás/felmondási jog gyakorlás esetén az Előfizető köteles 
az elállásra/felmondásra vonatkozó nyilatkozat megtételétől számított legkésőbb 3 munkanapon 
belül a kihelyezett hírközlési berendezést a Szolgáltató részére visszaszármaztatni, valamint 
köteles megtéríteni a berendezés azon értékcsökkenését, mely az Előfizetőnek felróható. Nem 
minősül az Előfizetőnek felróható értékcsökkenésnek a rendeltetésszerű használatból eredő 
értékcsökkenés. 
A Szolgáltató ugyancsak köteles az Előfizető által fizetett rendszeres szolgáltatási díjat 
kamatmentesen visszafizetni az Előfizető általi és jelen pont szerinti elállás/felmondás esetén.  
Nem gyakorolhatja az Előfizető a jelen pont szerinti elállási/felmondási jogát, ha a Szolgáltató az 
előfizetői szerződés teljesítését az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdte. 
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Ha - üzlethelyiségen kívül kötött és távollevők között megkötött előfizetői szerződés esetén - a 
Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt határidőt túllépi, akkor az előfizetői 
hozzáférési pont létesítését megelőzően az Előfizető jogosult az előfizetői szerződéstől hátrányos 
jogkövetkezmények nélkül elállni. Az Előfizető elállása esetén a felek egymással elszámolnak. A 
Szolgáltató az adott előfizetői szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 
napon belül visszafizeti az Előfizető számára, az Előfizető a részére átadott, a Szolgáltató 
tulajdonában lévő eszközöket a Szolgáltatónak visszaszolgáltatja. 
Az Előfizető a fentieken kívül nem gyakorolhat elállási jogot az előfizetői szerződésre 
vonatkozóan. 
 
2.1.3.4. Ha a jelenlévő felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a Szolgáltató köteles a 
szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést írásbana rendelkezésére 
bocsátani. A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Előfizetőt az ÁSZF elérhetőségéről. 
A távollévők között írásban megkötött előfizetői szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a 
megkötött előfizetői szerződés létrejöttének időpontjáról haladéktalanul, de ésszerű időn belül 
értesíti az Előfizetőt. 
 
2.1.3.5. Ráutaló magatartással csak akkor jön létre előfizetői szerződés, ha az Előfizető számára 
az elfogadó nyilatkozat megtételekor az ajánlat és az előfizetői szerződés lényeges tartalma ismert 
volt. A szerződés megkötése során a Szolgáltató az Előfizető részéről szerződéskötésre irányuló, 
ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak azt a tevőleges magatartást fogadhatja el, amely 
kétséget kizáróan kifejezi az Előfizető szerződés megkötésére irányuló akaratát. A Szolgáltató a 
nyilatkozattétel elmulasztását, vagy valamilyen magatartástól t tartózkodást nem tekintheti az 
előfizetői szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak. 
 
2.1.3.6. Az előfizetői szerződés szóban, vagy ráutaló magatartással történő megkötése esetén az 
előfizetői szerződés megkötését vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépését 
követően a Szolgáltató legfeljebb 8 napon belül az egyedi előfizetői szerződést - az egyedi 
előfizetői szerződés mellékletét képező előfizetői szerződés adatainak összefoglalója kivételével - 
átadja az Előfizetőnek, ha arra az előfizetői szerződés megkötését vagy az Eht. 129. § (1b) 
bekezdése szerinti hatálybalépését megelőzően nem került sor. A Szolgáltató a dokumentumot 
ingyenesen, a felek megegyezése szerint tartós adathordozón, megegyezés hiányában papíron, 
nyomtatott formában bocsátja az Előfizető rendelkezésére. 
 
2.1.3.7.  Az előfizetői szerződés megkötése során a Szolgáltató az Előfizetőt igazolható módon 
tájékoztatja arról, hogy az előfizetői szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően 
az Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül, az Előfizető kérheti, hogy az előfizetői 
szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló, legalább az Eszr. /22/2020. 
(XII. 21.) NMHH rendelet/ 11. § szerinti elemeket tartalmazó dokumentumot a Szolgáltató a 
rendelkezésére bocsássa. A Szolgáltató e dokumentumot az Előfizető részére a kérelem 
beérkezésétől számított 8 napon belül a felek megegyezése szerinti tartós adathordozón, 
megegyezés hiányában papíron, nyomtatott formában, évente egyszer ingyenesen rendelkezésre 
bocsátja. 
 
2.1.3.8. Az Felhasználó vagy az Előfizető a személyére és elérhetőségi adataira vonatkozó 
változást haladéktalanul, lehetőség szerint a változást megelőzően, de legkésőbb a változás 
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bekövetkeztét követő 3 munkanapon belül köteles a Szolgáltató részére bejelenteni a 13.4. pont 
szerint. 
 
2.1.4. Üzleti előfizetőkre vonatkozó különös szabályok 
 
2.1.4.1.  Azon Üzleti előfizető esetében, amely végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás 
vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet, a Szolgáltató eltérhet az Eht. 127. § (1a), (4b), (4c) 
és (4g) bekezdésének, 128. § (5) bekezdésének, 129. § (1a)-(1c) bekezdésének, 134. § (14b) 
bekezdésének, valamint az Eszr.  /22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet/ 5. § (1)-(7) bekezdésének, 
12. §-ának, 26. § (11) bekezdésének rendelkezéseitől, ha azon Üzleti előfizető, amely 
végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet, 
legkésőbb az előfizetői szerződés megkötésekor kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltató 
e rendelkezésektől részben vagy egészben eltérjen. 
Ha a jelen pont szerinti rendelkezésektől a Szolgáltató el kíván térni azon Üzleti előfizető esetében, 
amely végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás vagy közhasznú 
szervezet, az előfizetői szerződés megkötését megelőzően részletesen tájékoztatja az Előfizetőt 
arról, hogy mely rendelkezésektől történő eltéréshez kéri az Előfizető hozzájárulását, megjelölve 
az eltérés tartalmát is. E rendelkezések egy részétől való eltéréshez adott Előfizetői hozzájárulás 
esetén az előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a szolgáltató mely rendelkezésektől tér el. 
 
2.1.4.2.  Az Üzleti előfizető esetében - ide nem értve azon üzleti előfizetőt, amely 
végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet - a 
Szolgáltató egyoldalúan eltérhet a 2.1.4.1. pontban hivatkozott rendelkezésektől, azzal, hogy ha a 
Szolgáltató az Üzleti előfizető esetében alkalmazza az Eht. 129. § (1a) bekezdését, akkor az Eht. 
127. § (1a) és a 129. § (1b) és (1c) bekezdését is alkalmaznia kell. 
 
2.1.4.3.  Az Üzleti előfizető esetében - a 2.1.4.1.-2.1.4.2. pontban foglalt eltéréseken kívül - a Felek 
egyező akarattal eltérhetnek az Eht. és e rendelet előfizetői szerződéssel kapcsolatos 
rendelkezéseitől, kivéve az Eht. 127. § (1), (2)-(2c), (4d) bekezdésének, 128. § (1) bekezdésének, 
128/A. §-ának, 129. § (2)-(2c) bekezdésének, 132. § (3)-(6) bekezdésének, 134. § (1a), (3)-(5), (8), 
(9), (12), (15), (18) bekezdésének, 138. § (7) és (10) bekezdésének, 139. §-ának, 140. § (3) 
bekezdés első fordulatának, 141. § (1) és (2) bekezdésének, 142. § (1) bekezdésének, 143. § (1)-
(2) bekezdésének, 144. § (11) bekezdésének, 145. §-ának, 148. §-ának, 150. §-ának, valamint az 
Eszr. /22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet/ 15. § (2) bekezdése, a 15. § (8) bekezdése, a 19. §, a 
21. § (5) bekezdése, a 30. §, a 31. § (3)-(4) bekezdése, a 32. § és a 33. § rendelkezéseit. 
 
2.1.4.4.  Az Előfizetőnek a mikro-, kisvállalkozási és közhasznú minőséggel kapcsolatos 
nyilatkozatát az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza 
 
2.1.5. A határozott idejű előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó különös szabályok 
 
2.1.5.1. A határozott idejű előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató igazolható 
módon tájékoztatja az Előfizetőt a határozott idejű előfizetői szerződés teljes időtartama alatt 
minimálisan terhelő valamennyi költség összegéről szolgáltatásonként, vagy szolgáltatáscsomag 
esetében szolgáltatáselemenként külön-külön, valamint összesítve. Költség különösen az 
előfizetői szerződés keretében a belépési díj, a díjcsomag havi vagy időszaki díja, az előfizetői 
szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszony 
keretében elektronikus hírközlő végberendezés vagy egyéb eszköz értékesítése esetén az 
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elektronikus hírközlő végberendezés vagy egyéb eszköz ára, részletvétel esetén a kezdőrészlet, a 
további részletek, a kamatok és egyéb díjak megjelölésével, bérbeadása esetén a bérleti díj, 
használatának más módon történő átengedése esetén a használati díj. A tájékoztatás elmaradása 
esetén az előfizetői szerződésben az Előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből 
eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis. 
 
2.1.5.2. Határozott idejű előfizetői szerződés esetén a Szolgáltató a határozott időtartam 
lejáratának napjáról az előfizetői szerződés megkötését, vagy a szolgáltatás nyújtásának 
megkezdését követő 8 napon belül tájékoztatja az Előfizetőt. 

2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája 
 
2.2.1. Az előfizetői szerződéskötéshez szükséges adatok azonosak az egyedi előfizetői 
szerződésben rögzítésre kerülő alábbi előfizetői adatokkal:  
a) az Előfizető adatai: 
aa) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, 
ab) az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma, 
ac) az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, 
ad)  az Előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai 
ae) az Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma,  
af) az Előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma, 
ag) az Előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma, 
ah) az Előfizető által kapcsolattartásra, értesítésre megadott elérhetőségek 
b) az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás, 
c) a szolgáltatás megkezdésének határideje, 
d) forgalomtól függő díjazású díjcsomagok esetében a rendellenes fogyasztási szokások vagy 
túlzott fogyasztás esetén a Szolgáltató által küldött értesítés módja, 
e) a díjfizetés módja,  
f) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, 
g)  természetes személy Felhasználónak az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozata, 
h)  a mikro-, kisvállalkozási és közhasznú minőségre vonatkozó nyilatkozat, 
i) elektronikusszámlázásra vonatkozó nyilatkozat, 
j) számhordozási igény esetén a hordozni kívánt telefonszám. 
 
2.2.2. A Szolgáltató az Előfizető által szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése céljából az 
alábbi eredeti dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bemutatását kérheti: 
a) Cégjegyzékben nyilvántartott szervezetek (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, 
betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, egyesülés, egyéni cég, oktatói 
munkaközösség, vízgazdálkodási társulat ) esetében: 

- 30 napon belüli és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyzés, vagy cégkivonat, 
vagy cégmásolat, amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíróság által érkeztetett 
bejegyzési kérelem teljes példánya, (melyeknél hiteles iratnak minősül a Cégbíróság vagy 
IRM Cégszolgálat által papíralapon kibocsátott irat fizikai átadása, vagy az iratot 
tartalmazó elektronikus akta elektronikus úton való megküldése a Szolgáltató által 
megjelölt email-címre) 

- aláírási címpéldány (közjegyző által hitelesített), vagy aláírás minta (ügyvéd által 
ellenjegyzett) 
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- a képviseletre jogosult személy azonosító okmánya, lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa, 
- meghatalmazás 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: 

- az illetékes Megyei Bíróság/Törvényszék végzése vagy bejegyzése előtt az alapszabály 
bíróság által érkeztetett példánya, vagy a nyilvántartást vezető egyéb szervezet 
nyilvántartási igazolása, 

- a képviseletre jogosult személy azonosító okmánya, lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa, 
- meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem 
az aláírásra jogosult személy jár el) 
- a gazdasági társaság vagy szervezet képviseletre jogosult személynek a gazdasági 
társaságot vagy szervezetet terhelő előfizetés havi díjának megfizetésére vonatkozó 
kezességvállaló nyilatkozata 

c) Egyéni vállalkozók esetében: 
- a vállalkozó igazolvány eredeti példánya, 
- egyéni vállalkozó azonosító okmánya, 
- meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem 
az aláírásra jogosult személy jár el) 

d) Természetes személy esetében: 
- személyazonosító okmány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
- meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem 

az aláírásra jogosult személy jár el). 
- a bejelentett lakcímére vonatkozó, legalább 1 befizetett közműszámla 

 
2.2.3. A Szolgáltató a fizetési mód választását csoportos banki díjbeszedés esetén csak akkor 
fogadja el, ha mellékletként a bank részére szóló megbízás, beszedési megbízás esetén a 
felhatalmazó levél eredeti példányban a Szolgáltató részére átadásra kerül. 

2.3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás 
igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai 
2.3.1. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei 
 
2.3.1.1. Előfizetői szolgáltatások – az ÁSZF-ben megjelölt kivétellel – csak írásban megkötött 
előfizetői szerződés alapján vehetők igénybe. 
Az Előfizető – az ÁSZF 3. sz. mellékletében rögzített eltérő rendelkezés vagy a Szolgáltatóval 
való eltérő megállapodás hiányában – a szolgáltatásokra vonatkozó bármely díjcsomagot igénybe 
veheti, illetve a jelen ÁSZF feltételei szerint módosíthatja választását. A Szolgáltató új 
díjcsomagokat alakíthat ki saját döntése alapján, illetve a díjcsomagban levő szolgáltatásokat vagy 
szolgáltatás elemeket az Előfizető előzetes értesítése mellett megváltoztathatja az egyoldalú 
szerződésmódosítás szabályai szerint.  
 
2.3.1.2. Egy előfizetői hozzáférési ponton (SIM kártya) történő szolgáltatásra vonatkozóan 
előfizetői jogviszony egyidejűleg csak egy Előfizetővel létesíthető. 
 
2.3.1.3. A Szolgáltató az egy Előfizetőhöz tartozó előfizetéseket egy ügyszámon, de külön 
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előfizetésként tartja nyilván. Az egy Előfizetőhöz tartozó minden további előfizetési jogviszony 
létrehozása (új telefonszám igénylése) esetén, amennyiben Előfizető az eredeti előfizetésben 
szereplő valamennyi rendelkezést változatlanul elfogadja, az új előfizetés (új telefonszám) 
létrejöttét igazoló megállapodást Szolgáltató az eredeti Egyedi Előfizetési Szerződés 
mellékleteként adja át Előfizetőnek. Ezen formanyomtatvány kizárólag az eredeti Egyedi 
Előfizetői Szerződéssel együtt érvényes. 
 
2.3.1.4. A Szolgáltatót az előfizetői szerződés megkötése körében szerződéskötési kötelezettség 
nem terheli. 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az előfizetői szerződés megkötését indokolási kötelezettség 
nélkül megtagadja különösen, ha 
a) az Előfizetőnek hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása áll fenn a 
Szolgáltatóval szemben, vagy 
b) az Felhasználó számlatartozása miatt ellene más távközlési Szolgáltató bírósági vagy 
hatósági eljárást kezdeményezett, vagy 
c) az Felhasználó számlatartozása miatt más távközlési Szolgáltató a szerződését felmondta, 
vagy a szolgáltatás igénybevételi  lehetőségét részben vagy egészben korlátozta, 
d) az Előfizető korábbi előfizetői szerződésének megszűnésére 1 éven belül az Előfizető 
érdekkörében felmerült okból eredő felmondás miatt került sor, vagy 
e) Felhasználónek az Előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozata nyilvánvalóan valótlan, nem 
valós adatokat tartalmaz, és azt az Előfizető a Szolgáltató felszólítása ellenére sem módosítja, vagy 
f) az Felhasználó más távközlési Szolgáltatót megtévesztett, és ezzel annak kárt okozott, vagy 
g) a Szolgáltató az Felhasználó egyéb adatai, körülményei miatt az Előfizetői Szerződés megkötését 
kockázatosnak ítéli meg. 
 
2.3.1.5. Az Előfizető az előfizetői szerződés megkötése után a szolgáltatás nyújtásának 
megkezdésére megjelölt határidőn belül – az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között 
megkötött szerződés kivételével – nem jogosult elállni.  
 
2.3.2. A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele az Előfizető rendelkezési jogában vagy 
birtokában álló elektronikus hírközlési végberendezés, jogi feltétele a megkötött előfizetői 
szerződés. A szolgáltatás igénybevételéhez a 4.4. pont szerinti elektronikus hírközlési 
végberendezés is szükséges, és amelynek hiánya vagy alkalmatlansága esetén az Előfizető a saját 
felelősségére köt előfizetői szerződést. A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés 
szolgáltatására. 
 
2.3.3. A szolgáltatásnak időbeli korlátja nincs az egyes hálózati telefonszolgáltatók 
szolgáltatásának sajátosságai kivételével.  
 
2.3.4. Minden Előfizető csak a rá vonatkozóan a Szolgáltatónál nyilvántartott előfizetői 
hozzáférési ponton (SIM kártya) keresztül veheti igénybe az általa előfizetett szolgáltatásokat. 
 
2.3.5. Szolgáltató a szolgáltatás keretében folyamatos elérhetőséget biztosít azon távközlési 
Szolgáltatók mobil rádiótelefon, vezetékes és személyhívó hálózatához, amelyekkel a Telenor-
nak, illetve a Magyar Telekom-nak hálózati/roaming szerződése van érvényben. 
 
2.3.6. A Szolgáltató előfizetői jogviszony esetében a Magyarországon kívüli hívások 
lehetőségét kizárólag abban az esetben köteles Előfizető kérésére aktiválni, amennyiben a 
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jogviszony legalább 6 hónapja fennáll. Előfizető a külföldi hívások lehetőségét 6 hónapot 
megelőzően is kérheti Szolgáltatótól, amennyiben a szolgáltatás aktiválását megelőzően a Tarifa-
táblázat szerinti roaming-előleget fizet. 

2.4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítése 
 
2.4.1.   Az Eszr. /22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet/ 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak 
esetén (azaz az igény teljesíthető) a Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésétől vagy az Eht. 
129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától (ha az előfizetői szerződés adatainak 
összefoglalóját technikai okok miatt nem lehetséges szerződés megkötése előtt az Előfizető 
rendelkezésére bocsátani, a Szolgáltató által indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre 
bocsátott összefoglaló kézhezvételét követően az Előfizető a szerződéskötésre vonatkozó 
szándékának megerősítése, mint a hatálybalépés napjától) számított 15 napon belül, vagy a felek 
előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban a szolgáltatás nyújtását 
megkezdi. 
Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése a fentiek szerinti időpontban az Előfizető érdekkörébe 
tartozó ok miatt nem volt lehetséges, a felek megállapodhatnak a szolgáltatás nyújtása 
megkezdésének újabb időpontjában. 
 
A Szolgáltató jogosult az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor a 3. sz. melléklet szerinti 
egyszeri díjat (belépési díj) felszámítani. 
A Szolgáltató hozzájárulhat belépési díj Előfizető által részletekben való megfizetéséhez, mely 
esetben a Szolgáltató és az Előfizető részletfizetési szerződést kötnek. A részletfizetési szerződés 
nem terjedhet ki az elektronikus hírközlő végberendezésre, és nem akadályozhatja az Előfizetőt az 
előfizetői szerződés időtartamához és megszűnéséhez kapcsolódó jogai gyakorlásában. 
 
2.4.2. A 2.4.1. pontban meghatározott, illetve a Szolgáltató által a 2.1.2.9. a) pontja szerint vállalt 
határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni a a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerinti mértékben és módon a 7.4.1. pont szerint.  
 
2.4.3. Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt határidő teljesítésére a Szolgáltató 
műszaki okból nem képes, és ezért az előfizetői szerződést az Eht. 134. § (2) bekezdése szerint 
felmondja, a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen 
elteltétől a szerződés megszűnéséig a Szolgáltató kötbért köteles fizetni a 7.4.1. pont szerint. 
 
2.4.4. Nem minősül a Szolgáltató vonatkozásában késedelmes teljesítésnek az előfizetői 
hozzáférési pont létesítés vagy szolgáltatás megkezdés, ha 
a) a felek későbbi időpontban állapodtak meg, vagy 
b) az Előfizető vagy harmadik személy magatartása, vgy érdekkörébe tartozó ok miatt a rendszerre 
való csatlakozás késve, vagy nem valósulhat meg, és mely esetekben a vonatkozó határidő a 
Szolgáltató számára meghosszabbodik. 
 
2.4.5. A Szolgáltató jogosult az érvényes jogszabályok figyelembe vételével a Felhasználók vagy 
Előfizetők személye vagy más körülmény szerint kialakított egyes csoportjai számára az 
értékesítést elősegítő ideiglenes akciókat meghirdetni, melynek keretében jogosult a belépés és 
ezzel összefüggésben az előfizetés feltételeit oly módon átmenetileg meghatározni, amely a  
Felhasználók vagy Előfizetők számára összességében jelen ÁSZF-ben foglalt elsődleges (alap) 
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feltételeknél kedvezőbb feltételeket tartalmaz és amely feltételeket ugyancsak az ÁSZF akciós 
eljárásokra vonatkozó része tartalmazza. 

3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma 

3.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása 
 
3.1.1. Szolgáltató kijelenti, hogy komplex távközlésre irányuló szerződést kötött a Telenor 
Távközlési Zrt-vel (továbbiakban: Telenor), és a Magyar Telekom Nyrt.-vel (továbbiakban: 
Magyar Telekom) (flotta előfizetés), amely kedvező feltételeket nyújt mobil rádiótelefon 
szolgáltatás igénybevételekor, és egyéb kedvezményeket az azonos ügyfélszám alá tartozó aktív 
számlás előfizetőknek, meghatározott feltételek teljesítése esetén. 
 
A Szolgáltató a nyilvánosság számára hozzáférhető mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújt  
Magyarország területén és a mindenkor hatályos 3. sz. melléklet szerinti külföldi hírközlési 
hálózatokon, amelyet az Előfizető az Előfizetői Szerződés időtartama alatt a jelen ÁSZF szerinti 
feltételekkel és korlátozásokkal bármikor igénybe vehet a birtokában álló Végberendezéssel. A 
mobil telefon szolgáltatás keretében lehetőség van belföldi és nemzetközi, helyhez kötött vagy 
mobil rádiótelefon hívások kezdeményezésére, illetve hívások fogadására.  

 
A fenti szolgáltatás az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény fogalmi meghatározása 
szerint „Mobil rádiótelefon szolgáltatás”-nak minősül.  
 
3.1.2. Alapszolgáltatások 
3.1.2.1. Az alapszolgáltatás keretében az Előfizető belföldi (helyi, helyközi és távolsági), 
nemzetközi és mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívást kezdeményezhet a végberendezésről. 
 
3.1.2.2. A Szolgáltató biztosítja az Előfizetői számára a segélyhívó szolgálatok elérését, valamint 
a jelentős piaci erővel rendelkező és az egyetemes telefon Szolgáltatók által működtetett országos, 
minden helyhez kötött és mobil rádiótelefon kapcsolási számára kiterjedő tudakozó szolgáltatás 
igénybevételét. 
Az Előfizető mobil rádiótelefonja telefonszámmal rendelkezik, és a nemzetközi és belföldi helyhez 
kötött állomásokról vagy mobil rádiótelefon hívható. A mobil rádiótelefon azon belföldi helyhez 
kötött és mobil rádiótelefonokról hívható, amelyek Szolgáltatójával a Szolgáltató, illetve a 
Telenor, illetve a Magyar Telekom összekapcsolási/roaming szerződést kötött. Ezen Szolgáltatók 
pontos körét a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán közzéteszi. 
A Szolgáltatás alkalmas telefonbeszélgetések lebonyolítására.  
A hívás létrejön akkor is, ha tényleges beszélgetés nem történik, azonban a hívott oldalon lévő 
Végberendezés (pl. hangposta, üzenetrögzítő, alközpont) fogadja a hívást. 
 
3.1.2.3. A Szolgáltató biztosítja Előfizetőinek a számhordozhatóságot azon társszolgáltatók 
tekintetében, amelyekkel erre a Telenor, illetve a Magyar Telekom összekapcsolási szerződést 
kötött. Ha az Előfizető másik mobil rádiótelefon Szolgáltatót választ, akkor a Szolgáltatónál 
használt telefonszámát átviheti az új Szolgáltatóhoz, amennyiben ennek feltételei fennállnak. 
 
3.1.3. Kiegészítő szolgáltatások 
A Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan az 
Előfizetőnek, az ÁSZF 3. sz. mellékletében foglaltak szerint. 
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A kiegészítő szolgáltatás igénybevételének feltételei: 
A kiegészítő szolgáltatások határozott időre vagy határozatlan időre (visszavonásig) kérhetőek. 
A kiegészítő szolgáltatások között vannak olyanok, amelyek a jogosítás után azonnal működnek, 
és vannak amelyeket az Előfizető aktiválással és deaktiválással tud be-, illetve kikapcsolni. Egyes 
szolgáltatások igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkező telefon-készülék szükséges. 
Egyes kiegészítő szolgáltatások nem vehetők egyidejűleg igénybe. 
A kiegészítő szolgáltatás igénybevételének módja: 
A kiegészítő szolgáltatások külön erre a célra rendszeresített formanyomtatvány 
(szerződésmódosítás) alapján vehetők igénybe, mely tartalmazza az alapszolgáltatásoktól eltérő 
szerződési feltételeket. 
A kiegészítő szolgáltatások telefonon is megrendelhetőek. Az ügyfélszolgálat a megrendelés során 
tájékoztatja a megrendelőt az eltérő szerződési feltételekről. A telefonon történt megrendelés után 
az Előfizető köteles megrendelési szándékát írásban megerősíteni. 
 
A lehetséges kiegészítő szolgáltatások közül a mindenkoron ténylegesen igénybe vehető kiegészítő 
szolgáltatásokat az ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
3.1.3.1. Hívószámkijelzés 
A hívószámkijelzés szolgáltatás a hívott személy számára lehetővé teszi, hogy a hívás felépítése 
és időtartama alatt a hívó vonal hívószámát a telefonkészülékbe beépített vagy különálló kijelző 
berendezésen megjelenítse, amennyiben a hívó fél a kijelzést megengedte. 
A hívószámkijelzés szolgáltatás díjmentesen igénybe vehető a kijelzésre alkalmas végberendezés 
segítségével, amely tudja fogadni és megjeleníteni a központ által küldött jeleket. A központ a 
szabad előfizetői vonalra érkező minden hívásra a csengetéssel egyidőben kiküldi vagy azt a 
hívószámot, ahonnan a hívást kezdeményezték, vagy a hívószám hiányát szövegesen. A hívószám 
vagy a hívószám hiányának oka a készüléken az első csengetést követően jelenik meg. 
Alközpontok esetén a szolgáltatás az alközpont fővonalára csatlakozó kijelző berendezésen 
biztosítható. A kiküldött információ további felhasználása az alkalmazott alközpont és a kijelző 
berendezés képességeitől függ. 
Ha a hívó fél másik szolgáltató telefon szolgáltatásának előfizetője, vagy külföldi telefon készülék, 
a telefonszáma az Előfizető számára nem minden esetben jelenik meg, mivel más telefon 
szolgáltatók előfizetői nem minden esetben rendelkeznek az azonosítás letiltásának lehetőségével, 
illetve a külföldi partnerek nem minden esetben továbbítják a hívószámot. 
A Szolgáltató a hívószámkijelzés szolgáltatást, ha azt az alapszolgáltatással egyidejűleg rendelték 
meg, az alapszolgáltatással egyidejűleg, egyébként pedig a kérelem beérkezésétől számított 3 
munkanapon belül indítja. A szolgáltatás végberendezésenként rendelhető meg. 
 
3.1.3.2. Hívószámkijelzés letiltása 
A hívószámkijelzés letiltása szolgáltatás az Előfizető számára lehetővé teszi, hogy hívószámát a 
hívott készüléken ne jelenítsék meg. A letiltás két típusa létezik, az állandó letiltás és a 
hívásonkénti letiltás. Az egységes segélyhívószám (112) a Rendőrség, a Tűzoltóság, és a Mentők 
(segélykérő hívások) hívása esetén a hívó fél kapcsolási számának kijelzése nem tiltható le. A 
szolgáltatásért díjat nem kell fizetni. A szolgáltatás végberendezésenként rendelhető meg. 
 
3.1.3.3. Állandó letiltás 
Üzemeltetői beállítás az Előfizető írásos nyilatkozata alapján, amellyel a hívó hívószámáról 
kezdeményezett minden hívásra a kijelzés letiltását továbbítja a telefonközpont. 
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3.1.3.4. Tartós híváskorlátozás 
Az Előfizető kérésére a Szolgáltató lehetővé teszi annak megakadályozását, hogy bármilyen, vagy 
előre meghatározott irányú kimenő hívást kezdeményezzenek az Előfizető vonaláról. 
A tartós híváskorlátozás típusai: 
• nemzetközi távhívás (00 előtét) letiltása, 
• emeltdíjas hívószámok (06-90, 06-91) számok hívásának tiltása, 
• segélykérő hívások kivételével minden hívás letiltása. 
A Szolgáltató a szolgáltatás megrendelése esetén garantálja, hogy korlátozás alá eső hívás 
közvetlenül számbeadással nem kezdeményezhető a telefonról. Az alközpontokban beállított 
híváskorlátozások ellenére létrejött sikeres hívásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 
Az igénybevétel feltételei: 
A Szolgáltató a tartós híváskorlátozás bármelyik típusát, ha az alapszolgáltatással egyidejűleg 
rendelték meg, az alapszolgáltatással egyidejűleg elérhetővé teszi, egyébként pedig a kérelem 
beérkezését követő 3 munkanapon belül. A szolgáltatás végberendezésenként rendelhető meg. 
 
3.1.3.5. Hívásátirányítás 

3.1.3.5.1. Hívásátirányítás feltétel nélkül 
Az Előfizető, ha távolléte miatt nem tudja fogadni a telefonjára érkező hívásokat, átirányíthatja 
azokat egy aktiváláskor megadott másik telefonszámra. Aktív hívásátirányítás alatt a bejövő 
hívásokat a központ minden esetben a megadott telefonszámra kapcsolja. A hívásátirányításra a 
központ a szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt speciális tárcsahanggal figyelmezteti. 
Az igénybevétel feltételei: 
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék. A szolgáltatás végberendezésenként 
rendelhető meg. 

3.1.3.5.2. Hívásátirányítás foglaltság esetén 
Az Előfizető, aki a telefonjának foglaltsága miatt nem tudja fogadni az érkező hívásokat, 
átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik telefonra. Aktív átirányítás alatt a központ 
csak azokat a hívásokat továbbítja az aktiváláskor megadott telefonra, melyek az Előfizető 
telefonja foglaltsága alatt érkeznek, a többi hívást az Előfizető telefonjára kapcsolja. A 
hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt speciális tárcsahanggal 
figyelmezteti. 
Az igénybevétel feltételei: 
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék. A szolgáltatás végberendezésenként 
rendelhető meg. 

3.1.3.5.3. Hívásátirányítás „nem felel” esetén 
Az Előfizető azokat a hívásokat, amelyekre megadott időn belül nem felel, átirányíthatja az 
aktiváláskor megadott másik telefonszámra. Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a 
hívásokat irányítja át az aktiváláskor megadott telefonra, melyek csengetik az Előfizető telefonját, 
de a megadott időn belül nem veszik fel. 
A hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt speciális tárcsahanggal 
figyelmezteti. 
Az igénybevétel feltételei: 
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék. A szolgáltatás végberendezésenként 
rendelhető meg. 
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3.1.4. A Szolgáltató biztosíthatja az Előfizető írásbeli kérelme alapján 

 
a) a hívó Előfizetőnek, hogy hívásonként letilthassa az azonosítója kijelzését a hívott 
készüléken; 
b) a hívó Előfizetőnek, hogy Előfizetői Hozzáférési Pontonként letilthassa az azonosítója 
kijelzését a hívott készüléken; 
c) a hívó Előfizetőnek, hogy hívásonként - a b) pontban meghatározott letiltás ellenére - 
lehetővé tegye azonosítója kijelzését a hívott készüléken; 
d) a hívott Előfizetőnek, hogy készülékén a hívó azonosítója ne jelenjék meg; 
e) a hívott Előfizetőnek, hogy megtagadja azon hívások fogadását, amelyek esetében a hívó 
az azonosítója kijelzését letiltotta. 
Az a) és b) pontokban meghatározott letiltás nem alkalmazható a 24/1997. (III. 26.) BM-rendelet 
szerinti - az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos - létesítmények, 
valamint a segélyhívó szolgálatok (a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat) hívószámaira, 
beleértve a "112" egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások esetén. A segélyhívások 
megválaszolása céljából a Szolgáltató a hívó fél azonosítása továbbá a helymeghatározási adatok 
kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is rendelkezésre bocsátja 
a segélyhívó szolgálatok kérésére a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó 
adatokat. 
A Szolgáltató a nyomozó hatóságokkal történő közreműködés keretében jogosult figyelmen kívül 
hagyni ideiglenes jelleggel a hívó vonal azonosításának letiltását, amennyiben az Előfizető olyan 
rosszakaratú vagy zaklató jellegű hívások nyomon követése érdekében kéri ezt, amelyek esetén az 
életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés vagy zsarolás alapos gyanúja merül fel. 
Ebben az esetben a hívó Előfizető azonosítását tartalmazó hívásadatokat a Szolgáltató tárolja és az 
arra feljogosítottak részére hozzáférhetővé teszi. 
 
A Szolgáltató biztosítja a hívott Előfizetője számára, hogy annak kérésére az Előfizető 
hívószámára irányuló hívások esetén a hívott vonal azonosítója ne jelenjen meg a hívó fél 
készülékén (kapcsolt vonal azonosító kijelzésének letiltása). 
Hordozott számról, illetve hordozott számra történő hívás esetén a hívó azonosító kijelzés, illetve 
a kapcsolt azonosító kijelzés nem utalhat a hordozottság tényére. 
A Szolgáltató az azonosítókijelzéssel kapcsolatban fentiekben meghatározottakat nemzetközi 
hívások esetén is biztosítja az Előfizetők számára, feltéve, hogy ez műszakilag és gazdaságilag 
megvalósítható. 
A Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásként biztosítja az Előfizetők számára, hogy amennyiben a 
készülékükre érkező hívásokat kérésükre, a Szolgáltató automatikusan egy másik hívószámú 
készülékre irányítja át, abban az esetben rendelkezhessenek, hogy a hívó készüléken ne jelenjék 
meg olyan adat, amely 
− arra a hívószámra utalna, amelyre az átirányítás történt, vagy 
− annak az előfizetőnek a személyére utalna, akihez az átirányítás történt. 
A Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásként biztosítja, hogy az Előfizető megtilthassa az átirányító 
előfizető hívószámára érkező hívásoknak az átirányító előfizető rendelkezése alapján, az Előfizető 
saját hívószámára történő automatikus átirányítását, amennyiben az műszakilag megoldható. 
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3.1.5.   
A Szolgáltató évente legalább egy alkalommal valamennyi olyan telefon szolgáltatását igénybe 
vevő előfizetőjéről névjegyzéket készít, aki e névjegyzékben való szerepeltetéséhez hozzájárult. A 
névjegyzéket a telefonszolgáltató köteles elektronikusan - legalább interneten keresztül – bárki 
számára hozzáférhetővé tenni. 
 
A Szolgáltató minden Előfizető számára biztosítja, hogy az előfizetői névjegyzékben külön térítés 
nélkül feltüntethesse nevét, lakcímét (székhelyét) és előfizetői hívószámát, igény esetén az 
előfizetői hívószámhoz tartozó végberendezés felhasználási módját (telefon/fax). Egyéni Előfizető 
díjmentesen kérheti továbbá neve után a foglalkozása és iskolai végzettsége, szakképesítése 
feltüntetését is, legfeljebb 24 karakter hosszúságig. 
Az előfizetői névjegyzék természetes személynek nem minősülő Előfizetők esetében az - előfizetői 
névjegyzékben való feltüntetéséhez hozzájáruló - Előfizető nevét és legalább egy előfizetői 
hívószámát tartalmazza. 
Az előfizetői névjegyzék internetes változatát folyamatosan, az elektronikus adathordozón 
hozzáférhetővé tett vagy nyomtatott formát legalább évente frissíti a Szolgáltató. 
 
3.1.6.   

Forgalom-megfigyelést a Szolgáltató csak forgalmi, illetve méretezési és ellenőrzési célból 
végezhet, de a hívást nem hallgathatja ki, és nem rögzítheti. A hívás adatokat a Szolgáltató 
bizalmasan kezeli, és kizárólag tervezési és méretezési célokra hasznosítja. 
A Szolgáltató a közönségkapcsolati munkahelyeire (call center, ügyfélszolgálatok) irányuló 
hívások tartalmát – az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásával –a Szolgáltatás 
megfelelő teljesítése érdekében, megismerheti és rögzítheti. 
Az elektronikus hírközlő hálózaton, vagy azt helyettesítő elektronikus hírközlő rendszerek útján 
továbbított közlés tartalmát csak az erre törvényben feljogosított szervek ismerhetik meg, illetve 
rögzíthetik technikai eszközzel a törvény által szabályozott esetekben és módon. 
 
3.1.7.   

Az Előfizető köteles a Szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. Tilos a 
Szolgáltatást a hatályos vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és 
magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy 
bűncselekménnyel kapcsolatosan vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja 
ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is.  
Az információvédettségért az Előfizető tartozik felelősséggel. Az Előfizető felelősséggel tartozik 
minden olyan Szolgáltatás felhasználásáért, amelyhez a hozzáférés a részére biztosított jelszó 
felhasználásával történik. 
 
3.1.8.   

Az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Pontján köteles a Szolgáltatás igénybevételét másnak 
díjmentesen lehetővé tenni, ha a személy vagy vagyon biztonság megőrzéséhez szükséges 
(segélykérés). 
Rendkívüli állapot és szükségállapot esetén honvédelmi érdekből a telefon, és egyéb hírközlési 
berendezés használatra való átengedésére a Honvédelemről szóló mindenkor hatályos törvény 
alapján kerülhet sor. 
Egyéb esetekben az Előfizetői Hozzáférési Pont használatának átengedéséhez a Szolgáltató 
hozzájárulása szükséges. 
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3.1.9.   
A Szolgáltató költségellenőrzés szolgáltatást biztosíthat oly módon, hogy az Előfizető által az 
egyedi előfizetői szerződésben meghatározott összeghatár elérése esetén tájékoztatja az Előfizetőt 
a számlaegyenleg összeghatárt elérő mértékéről, továbbá az Előfizető bármikor jogosult 
költségmértékéről a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál tudakozódni.  
 
3.1.10.   

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató az adatkezelési szabályok figyelembe vételével biztosítja, hogy 
az Előfizető a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetendő díj 
kiszámításához és a díjvita eldöntéséhez szükséges mértékben azokat a forgalmazási és számlázási 
adatokat, amelyek annak érdekében szükségesek, hogy az Előfizető megismerhesse és 
ellenőrizhesse a díjszámítás helyességét. Ennek érdekében a Szolgáltató az Előfizető kérésére a 
kiállított számlához tételes számlamellékletet (hívásrészletező) csatol. 
 
A Szolgáltató sem a számlán, sem a számlamellékletben nem jelöli meg a hívó Előfizető számára 
ingyenes hívásokat, beleértve a hírközlési hatóság által „nem azonosítható hívószámként” 
megjelölt hívószámokra kezdeményezett hívásokat. 
 
A tételes számlamelléklet (hívásrészletező) nem tartalmazhat a hívott fél egyértelmű azonosítására 
alkalmas adatot, az alábbi kivétellel: 
A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt jelen ÁSZF-ben arról, egyben felhívja a figyelmét arra, 
hogy amennyiben az Előfizető a Szolgáltatótól a fent meghatározottaknál részletesebb adatokat 
tartalmazó kimutatást kér és a kimutatással együtt az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe 
vevő, az Előfizetőn kívüli természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, 
úgy az ilyen személyes adatok megismerésére az Előfizető kizárólag akkor jogosult, ha ahhoz az 
érintett felhasználók tájékoztatásukat követően kifejezetten, írásban hozzájárultak. 
A Szolgáltató nem köteles a hozzájárulás beszerzésére, továbbá a Szolgáltató a hozzájárulás 
meglétét vagy annak tartalmát nem vizsgálja, annak beszerzése az Előfizető feladata és annak 
hiányáért az Előfizetőt terheli a felelősség. Erről a Szolgáltató az Előfizetőt a kimutatás 
megrendelésével egyidejűleg tájékoztatja. 
 
A hívásrészletező eseti jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig igényelhető. Az igénybevétel 
feltétele, hogy az Előfizető a hívásrészletezőt a Szolgáltatótól a szerződéskötéskor vagy azt 
követően írásban igényelje.  
 
A hívásrészletező egyéni Előfizetők részére havonta egy alkalommal díjmentes.  
Az egyéni Előfizető a hívásrészletező kiállítását utólag, legfeljebb két évre visszamenőleg is 
igényelheti a Szolgáltatótól, melyet a Szolgáltató az igényléstől számított 15 napon belül köteles 
rendelkezésre bocsátani. Visszamenőleges igénylés esetén minden, már kiállított számlához egy 
esetben kérhető hívásrészletező díjmentesen. 
 
3.1.11.   

Az előfizetői hívószámot a Szolgáltató az alábbi esetekben változtathatja meg: 
a) ha az Előfizető kéri; 
b) ha a számváltoztatás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a 
hírközlési hatóság igazolta; 
c) ha a számváltozást jogszabály kötelezővé teszi. 
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A Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles az előfizetői hívószámot megváltoztatni, ha a szám 
megváltoztatásának műszaki feltételei adottak. A felek eltérő megállapodása hiányában a 
megváltozott hívószámot a Szolgáltató választja ki a rendelkezésére álló számtartományból. 
Ha a Szolgáltató az Előfizető által kért előfizetői hívószám megváltoztatását műszaki feltételek 
hiányára hivatkozva megtagadja, azt köteles részletesen megindokolni. 
 
A Szolgáltató köteles b)-c) pontban meghatározott esetekben az Előfizetőt az előfizetői hívószám 
megváltozásáról legalább 30 nappal előre értesíteni, valamint az Előfizetőt tájékoztatni a hívószám 
más előfizetőhöz való rendelésének körülményeiről és az új előfizetői hívószámról történő 
tájékoztatás feltételeiről. 
 
Az előfizetői hívószám megváltoztatása esetén az Előfizető igényelheti, hogy a Szolgáltató a 
hívószámot ne rendelje más előfizetőhöz, a korábbi előfizetői hívószámon az új előfizetői 
hívószámról a Szolgáltató - a Szolgáltató által meghatározott szövegkészletből az Előfizető által 
választott szöveggel - tájékoztatást adjon. Amennyiben a változásra a b)-c) pontban meghatározott 
esetekben kerül sor, az Előfizető kérésének megfelelő ideig, de legfeljebb 3 hónapig a tájékoztatás 
díjmentes. 
 
A Szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó 
szolgáltatás útján köteles mindaddig tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más 
előfizetőhöz, de legfeljebb az előfizetői hívószám megváltozásától számított 1 évig. 
A Szolgáltató az előfizetői hívószámot 60 nap után rendeli más előfizetőhöz. 

3.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe 
 
A Szolgáltató – a Telenor, illetve a Magyar Telekom közvetített szolgáltatása miatt - a Szolgáltatást 
kizárólag Magyarországon, a mindenkori lefedettségi területen nyújtja. A Telenor, illetve a 
Magyar Telekom a mindenkori lefedettségi területén kívül barangolási (roaming) szerződések 
megkötésével biztosítja az Előfizető számára a külföldi rádiótelefon-Szolgáltatók hálózatának 
igénybevételét is, a Telenor, illetve a Magyar Telekom mindenkor érvényes Díjszabásában 
rögzített és közzétett külön feltételek mellett. A Telenor, illetve a Magyar Telekom a külföldi 
hálózatok üzemeltetőivel kötött barangolási (roaming) szerződések életbelépéséről (vagy azok 
szüneteléséről) honlapjukon (www.telenor.hu, illetve a www.telekom.hu) folyamatosan 
tájékoztatja az előfizetőket. 

3.3. A segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzéférésre, a segélyhívó szolgáltatások 
használatára, valamint a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférésre és az 
információk felhasználására vonatkozó leírás 
 
Az alábbiakban megjelölt hívószámokon az Előfizető gyors és egyszerű módon adhat hírt 
valamilyen válságos helyzetről az erre szolgáló szervezetnek: Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, 
Rendőrség: 107, Európai egységes segélyhívó: 112. 
 
A Szolgáltató ingyenesen biztosítja Előfizetője számára a segélyhívó szolgálatok elérését a 
jogszabályban meghatározott hívószámokon keresztül, ide értve a 112 egységes európai 
segélyhívó számot is, a segélyhívó szolgálatok, valamint segélyszolgálati állomások elérését. 

http://www.telenor.hu/
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(Segélyszolgálati állomás: azon területileg illetékes szervezeti egység, amely az illetékességi 
területéről segélyhívó számmal kezdeményezett hívás fogadásáért jogszabály rendelkezése, illetve 
megállapodás alapján felelős.) 
Az egységes segélyhívószám (112) a Rendőrség, a Tűzoltóság, és a Mentők (segélykérő hívások) 
hívása esetén a hívó fél kapcsolási számának kijelzése nem tiltható le. 
Kiegészítő szolgáltatások keretén belül igénybe vehető tartós híváskorlátozás csak a segélykérő 
hívásokon kívüli minden hívás letiltására vonatkozik. 
 
A hívó Előfizető jogosult annak igénylésére, hogy hívásonként letilthassa az azonosítója kijelzését 
a hívott készüléken, azonban a letiltás nem alkalmazható a 24/1997. (III. 26.) BM-rendelet szerinti 
- az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos - létesítmények, valamint 
a segélyhívó szolgálatok (a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat) hívószámaira, beleértve a 
"112" egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások esetén. A segélyhívások 
megválaszolása céljából a Szolgáltató a hívó fél azonosítása továbbá a helymeghatározási adatok 
kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is rendelkezésre bocsátja 
a segélyhívó szolgálatok és a segélyszolgálati állomások kérésére a hívó fél azonosítására, illetve 
a helymeghatározásra vonatkozó adatokat. 
 
Az előfizetői szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató az Előfizető számára a segélykérő 
számok (104, 105, 107, 112) hívását lehetővé teszi. 

3.4. Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e 
 
A jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak. 

3.5. A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye 
 
Előfizetői hozzáférési pont (Eht. 188.§ 23. pont) azon hálózati végpont, amelyen keresztül az 
előfizető vagy felhasználó egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai 
csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. 
Az előfizetői hozzáférési pont helye az Előfizető részére átadott SIM kártya.  

4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 

4.1. Az előfizetői szolgáltatás szolgáltatásminőségi követelményei 
 
4.1.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az előfizetési szolgáltatás technikai feltételeit és megfelelő 
minőségét a vele szerződéses kapcsolatban álló Telenor, illetve a Magyar Telekom biztosítja. 
 
A műszaki hibák bejelentése és kijavítása a Telenor hálózatát érintően a Telenor által biztosított 
1220-as telefonszámon érhető el, a Magyar Telekom hálózatát érintően a 1430-as telefonszámon 
érhető el. 
A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatásokra a 2. sz. mellékletben meghatározott egyedi 
szolgáltatásminőségi célértékeket biztosítja az Előfizető által rendeltetésszerűen használt előfizetői 
hozzáférési ponton, a Telenor, illetve a Magyar Telekom mindenkori egyedi szolgáltatásminőségi 
célértékeivel azonosan.  
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4.1.2. Ha a Szolgáltató a 4.1.1. pont szerinti vállalását az előfizetés időtartama alatt nem tudja 
betartani, az Előfizető a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti (jelen ÁSZF hatálybalépésekor 
a 13./2011.(XII.27.) NMHH rendelet és 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet szerinti) kötbérre 
jogosult. 
 
4.1.3. A minőségi célértékek értelmezését a 2. sz melléklet tartalmazza. 
 
4.1.4. A Szolgáltató kivételesen indokolt esetben jogosult a minőségi célérték vállalt 
paraméterektől eltérő, csökkentett minőségi célértékekkel való szolgáltatás nyújtására. Ezen 
szolgáltatásokat a Szolgáltató a 3. sz. mellékletben jelöli meg, a célértékeket pedig a Szolgáltató 
külön köteles tételesen feltüntetni a 2. sz mellékletben. Ezen szolgáltatás vonatkozásában 
minőségi reklamációt az Előfizető csak a csökkentett minőségi követelményeket el nem érő 
minőség esetén tehet. 
 
4.1.5. A szolgáltatás minőségét a Szolgáltató ellenőrzi  
a) az előfizetői hozzáférési pontokon időszakonkénti szúrópróbaszerű ellenőrzésével, illetve 
b) az Előfizető minőségre vonatkozó panasza esetén az Előfizető előfizetői hozzáférési pontján a 
panasztól függő ellenőrzéssel. 
Az ellenőrzés eredményeit a Szolgáltató dokumentálja. 
 
4.1.6. Ha az előfizetői panasz miatt lefolytatott ellenőrzés eredményét az Előfizető vitatja, a vita 
eldöntése érdekében az Előfizető jogosult a hírközlési hatóságtól minőség vizsgálatot kérni.  
Amennyiben a hatóság által elvégzett mérés eredményeként bebizonyosodik, hogy a szolgáltatás 
minősége nem megfelelő, a Szolgáltató köteles a szolgáltatás minőségét a vállalt minőségi 
célértékeknek megfelelőre kijavítani. Amennyiben az Előfizető ugyanazt a hibajelenséget 
indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt vizsgálatot igényli, úgy a Szolgáltató jogosult a 
hatósággal közösen azt elvégezni. Amennyiben a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy 
annak igazolt és indokoltan felmerült költségeit a Szolgáltató jogosult az Előfizetővel szemben 
érvényesíteni. 

4.2. Amennyiben a Szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést 
alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő 
hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése 
 
A Szolgáltató a hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, azonban ez nincs 
hatással a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más 
szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az alábbi kivételekkel: 
a) Gyermekpornográf tartalom blokkolása  
A Telenor, illetve a Magyar Telekom – a társadalmi felelősségvállalás jegyében, valamint a 
kiskorúak védelme érdekében – az Országos Rendőr-főkapitánysággal, valamint az NMHH-val 
együttműködésben olyan műszaki intézkedést alkalmaz, amelynek célja a Btk. 204. §-a szerinti 
gyermekpornográf felvételt tartalmazó weboldalhoz való hozzáférés megakadályozása, és ezáltal 
letöltésének és megosztásának megelőzése. Az intézkedés alkalmazása esetén a webes 
böngészőben egy ún. „Stop-oldal” jelenik meg, mely felhívja a figyelmet a tiltott tartalomra, az 
elérési kísérlet blokkolására, valamint arra, hogy az ilyen típusú tartalmak észlelése kapcsán 
bejelentés mely szervnél vagy hatóságnál tehető meg. Mivel az intézkedés csak a bűnüldöző 
szervek által azonosított tartalmakat érinti, ezért a Szolgáltató nem garantálja minden ilyen jellegű 
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tartalom blokkolását, így nem felel azért, ha az ilyen jellegű tartalmakhoz a hozzáférés a 
továbbiakban is lehetséges. 
b) Elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tétele  
A Telenor, illetve a Magyar Telekom az Eht. 92/A. § és 159/B. § -ban foglalt kötelezettsége 
teljesítése érdekében az NMHH értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb egy 
munkanapon belül teljesíti a büntetőügyben eljáró bíróság vagy a külön törvényben meghatározott 
hatóság által, az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adathoz való hozzáférés 
megakadályozásával elrendelt ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételt. A 
hozzáférhetetlenné tett oldalak listájáról az Előfizetők a Telenor, illetve a Magyar Telekom 
internetes honlapján (www.telenor.hu, illetve a www.telekom.hu) tájékozódhatnak. 
c) Hálózati torlódás megelőzése vagy hatásainak csökkentése  
A Telenor, illetve a Magyar Telekom jogosult az általa nyújtott mobil internet szolgáltatás 
minőségét (pl. az adatátvitel sebességét) ideiglenesen csökkenteni, abban az esetben, ha az közelgő 
hálózati torlódás megelőzése, valamint kivételes vagy ideiglenes hálózati torlódás hatásainak 
csökkentése érdekében indokolt és mely esetben a mobil internet szolgáltatás minősége 
átmenetileg, a hálózati torlódás megelőzéséhez vagy hatásainak csökkentéséhez szükséges 
mértékben és ideig kerül mérséklésre. 

4.3. Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a Szolgáltató a hálózat és a szolgáltatás 
biztonságát és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint 
sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet 
 
4.3.1. Amennyiben az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának 
rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz 
megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel 
rendelkező végberendezést csatlakoztatott, a Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatás 
igénybevételének korlátozására az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek 
csökkentésére az Előfizető egyidejű értesítésével.  
A Szolgáltató jogosult a 4.4.6. pont szerinti eredménytelen felszólítás esetén az előfizetői 
szerződést az Előfizető hibájából felmondani. 
 
4.3.2.  Ha a hálózat egységességét és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény 
következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató legalább 
ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználókat a korábban 
nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében a Felhasználó által tehető 
intézkedésekről, és azok várható költségeiről. A Szolgáltató által nyújtott tájékoztatásért külön díj 
nem kérhető a Felhasználótól. 

4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei 
 
4.4.1. Az Előfizető a hálózathoz csak az alapvető követelményeknek megfelelő, így különösen 
belföldön megfelelő típusengedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező és a 
telefonszolgáltatás igénybevételére alkalmas végberendezést csatlakoztathat. Az Előfizető nem 
üzemeltethet olyan végberendezést, amely veszélyeztetheti a felhasználók és más személyek életét, 
egészségét, testi épségét és biztonságát (alapvető biztonságtechnikai követelmények); és meg kell 
felelnie az elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelményeknek, valamint CE vagy H 
megfelelőségi jelöléssel kell rendelkeznie. 
 

http://www.telenor.hu/
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Az előfizetői végberendezés kezelési utasításában, és annak mellékleteiben meghatározott 
rendeltetés szerinti használatához szükséges működési feltételeket (beleértve a működéséhez 
szükséges elektromos energiát) az Előfizető köteles biztosítani. 
 
4.4.2. A hálózat előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának és a hálózathoz az Előfizető által 
csatlakoztatott berendezések állapotáért, azok karbantartásáért az Előfizető a felelős. Ha az 
Előfizető üzemeltetésében levő valamely berendezés a Szolgáltatónak kárt okoz, az Előfizető 
köteles azt megtéríteni. 
 
4.4.3. A Szolgáltató nem felelős a hálózat előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának vagy 
az Előfizető végberendezésének bármilyen beállítási hibájáért, meghibásodásáért, részben vagy 
egészben való vételi alkalmatlanságáért. Az esetleges végberendezési hiba elhárítása vagy a 
végberendezés szolgáltatás igénybevételére alkalmassá tételére a Szolgáltató nem köteles, azok 
elvégzésére külön díjazásért vállalkozhat, mely költségek az Előfizetőt terhelik. A végberendezés 
hibájára vagy alkalmatlanságára vagy hiányára való hivatkozással az Előfizető nem mentesül az 
előfizetési díj megfizetése alól. 
 
4.4.4. A szolgáltatásnyújtás kezdetekor a Szolgáltató a 3. sz. melléklet szerinti díj ellenében 
elvégzi a szolgáltatás Előfizető általi igénybevételéhez szükséges telefonkészülék beüzemelését, 
azonban amennyiben ez az előfizetői oldal hiányossága miatt a szolgáltatásnyújtás kezdetekor, 
helyben műszakilag nem lehetséges, a Szolgáltatót nem terheli a továbbiakban ezzel kapcsolatos 
díjmentes kötelezettség. 
 
4.4.5. Az Előfizető végberendezésének hibájára vagy alkalmasságára vonatkozó esetleges viták 
eldöntésére az 1. sz. melléklet szerinti illetékes hatóság jogosult. Amennyiben az Előfizető 
ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt vizsgálatot igényli, úgy 
a Szolgáltató jogosult a hatósággal közösen azt elvégezni. Amennyiben a vizsgálat bizonyíthatóan 
indokolatlan volt, úgy annak költségeit a Szolgáltató jogosult az Előfizetővel szemben 
érvényesíteni. 
 
4.4.6. A Szolgáltató jogosult az Előfizetőnél a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot és 
végberendezéseket ellenőrizni. Ha ellenőrzése során hiányosságokat tapasztal, az Előfizetőt 
felszólítja annak haladéktalan, de legkésőbb 3 napon belüli megszüntetésére, ennek 
eredménytelensége esetén a végberendezés üzemen kívül helyezésére. Amennyiben az Előfizető a 
Szolgáltató írásbeli felszólításának nem tesz eleget, a Szolgáltató az előfizetői szerződést 
felmondhatja. 
 
4.4.7. Az Előfizetőnek használatra átadott SIM-kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi, ezért a 
tulajdonjoga nem átruházható.  
Az Előfizető köteles a SIM-kártyát rendeltetésszerűen, kizárólag az irányadó szabványok és 
jogszabályok szerinti megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező rádiótelefon-készülékben 
használni.  
Amennyiben a SIM-kártyát ellopják vagy az Előfizető elveszíti, köteles a jelen ÁSZF szerint 
eljárni. A Szolgáltató a SIM-kártyát az Előfizető bejelentését követően haladéktalanul letiltja. Az 
Előfizető nem felel azon szolgáltatások igénybevételi díjáért, amelyeket a letiltás kérése után 
kezdeményeztek. A folyamatban lévő hívást a SIM-kártya letiltása megszakítja.  
A SIM-kártya használatának másnak történő időleges átengedése esetén az Előfizetői 
Szerződésből eredő kötelezettségekért és az időleges átengedésből eredő esetleges kárért – a 
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vétkességre tekintet nélkül – az Előfizető tartozik helytállni. Ha az Előfizető a részére átadott 
SIM-kártyán bármilyen beavatkozást végez, és ezzel befolyásolja a Szolgáltatás minőségét vagy 
a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, a Szolgáltató ezt az Előfizetői Szerződés 
megszegésének tekinti, és jogosult a Szolgáltatást korlátozni, valamint – amennyiben az 
Előfizető a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon 
belül sem szünteti meg a SIM-kártya rendeltetésellenes használatát – az Előfizetői Szerződést 
15 napos határidővel felmondani, továbbá az Előfizetőtől kártérítést követelni. A SIM-kártya az 
Előfizetőnek felróható vagy egyébként az érdekkörében felmerülő okra visszavezethető 
meghibásodása, megrongálódása, a rendeltetésszerű, illetve üzemképes használatra alkalmatlanná 
válása esetében a Szolgáltatót javítási, kicserélési kötelezettség nem terheli. Amennyiben 
magatartásával az Előfizető kárt is okoz, úgy a Szolgáltatónak joga van az Előfizetővel szemben 
kártérítési igényt érvényesíteni. 

5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése 

5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetése 
 
5.1.1. A szolgáltatás szünetelhet 
a) a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, vagy 
b) az Előfizető kérésére, vagy 
c) mindkét fél érdekkörén kívüli okból (vis major), vagy 
d) Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek 
védelmében (így különösen terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) a 
jogszabályok által előírt módon, 
e) az ÁSZF 5.1.6. pontjában megjelölt esetekben. 
 
5.1.2. A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a hírközlési hálózat átalakítása, 
felújítása, cseréje, karbantartása (rendszeres vagy rendkívüli) miatt – amennyiben a szüneteltetést 
nem Felhasználó más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre – átmenetileg 
szünetelhet és mely szüneteltetés naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg. A tervezett 
szüneteltetésről a Szolgáltató az Előfizetőket annak megkezdése előtt legalább 15 nappal 
megelőzően értesíti.  
A szolgáltatás rendszeres karbantartás miatti szüneteltetése miatti időtartam, de maximum havonta 
16 óra a rendelkezésre állás időalapjába nem számít bele. Az ÁSZF vonatkozásában rendszeres 
karbantartásnak minősül a Szolgáltató által saját hatáskörében előre meghatározott olyan 
tervszerű, hibamegelőző tevékenység, mely havonta a 16 óra időtartamot nem haladja meg. A 
Szolgáltató a rendszeres karbantartást minden naptári hónap első keddjén 00:00-12:00 közötti 
időtartamban végzi. Az ÁSZF-ben megjelölt időponttól és időtartamtól eltérő rendszeres 
karbantartás esetén a Szolgáltató az Előfizetőket a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 
nappal korábban értesíti. 
 
Ha a szolgáltatást a Szolgáltató a 5.1.1.a), c), d), e) és f) pont alapján – kivéve a rendszeres 
karbantartás esetét – 48 óráig szünetelteti, a szüneteltetés idejére az Előfizetőt díjfizetési 
kötelezettség terheli. Ha a szünetelés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a 
Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a 
díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve hogy a Telenor, illetve a Magyar Telekom igazolja, 
hogy minden tőle elvárhatót megtett a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére. 
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A Szolgáltató a hálózat karbantartását a szolgáltatásminőség Szolgáltató általi ellenőrzésének 
adatai vagy az Előfizető megalapozott bejelentése alapján végzi, amennyiben a hálózat vagy annak 
része állapota miatt a karbantartás szükséges, továbbá a Szolgáltató a rendszeres karbantartás 
keretén belül általános ellenőrzést is végez a hírközlő hálózaton.  
 
Jelen pont, valamint az ÁSZF vonatkozásában rendszeres karbantartás a Szolgáltató által 
időszakonként visszatérően meghatározott és az előfizetőkkel legalább 30 nappal korábban közölt 
időpontban és időtartamban, a szolgáltatásnak az ÁSZF-ben meghatározott minőségi célértékei 
fenntartása, a távközlési hálózat műszaki állapotának fenntartása vagy fejlesztése 
érdekében végzett tevékenység, amelyek a rendkívüli karbantartás a hibaelhárításon kívüli 
munkálatok. 
 
5.1.3. A Szolgáltató a szolgáltatást az Előfizető kérésére szünetelteti a jelen pont rendelkezései 
szerint. Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését írásban, az esedékes előfizetési díjak 
megfizetése mellett, legalább 5 munkanappal a szünetelés kért kezdő időpontja előtt kérheti. A 
szüneteltetés az Előfizető által kért visszakapcsolásig vagy – ha ezen körülmények korábban 
következnek be – a szerződés felmondásáig tart. A visszakapcsolást az Előfizető a szüneteltetés 
kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelőzően legalább 1 munkanappal, írásban kérheti.  
A szünetelés időtartamára az Előfizető a 3. sz. mellékletben meghatározott egyszeri és csökkentett 
havi előfizetési díj fizetésére köteles. 
 
A Szolgáltató az Előfizető által kért szünetelési időszak végén a szolgáltatást visszakapcsolja és 
arról az Előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti.  
A visszakapcsolást a Szolgáltató a díjak kiegyenlítését követően legkésőbb az Előfizető által kért 
munkanapig elvégzi. A Szolgáltató a visszakapcsolásért - ha ahhoz helyszíni intézkedés nem 
szükséges - külön díjat nem számít fel. Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés ideje a 
rendelkezésre állás idejébe beleszámít. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés leghosszabb időtartama 6 hónap. E szabály alkalmazása 
alól a Szolgáltató az Előfizető kérésére indokolt esetben eltekinthet. 
 
 A szolgáltatás Előfizető kérésére legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteltetését a Szolgáltató határozott 
idejű előfizetői szerződéseknél sem zárhatja ki, ebben az esetben azonban az előfizetői szerződés 
időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. 
 
5.1.4. Ha a szolgáltatás mindkét félen kívül álló előre nem látható és el nem hárítható külső okok 
(vis major) miatt szünetel, az Előfizető annak időtartama alatt díjfizetésre köteles, feltéve hogy a 
Szolgáltató igazolja, hogy minden tőle elvárhatót megtett a szüneteltetést kiváltó ok határidőn 
belüli megszüntetésére. Az előfizetői szolgáltatások teljesítése szempontjából vis majornak 
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. 
 
5.1.5. Az 5.1.1. d) pont szerinti szünetelésre az 5.1.4. pont szabályai irányadók. 
 
5.1.6. SIM-kártya eltulajdonítása vagy elvesztése miatt az Előfizető által kért szünetelés érdekében 
az Előfizető köteles bejelenteni, amennyiben SIM-kártyáját eltulajdonították vagy elvesztette. 
Amennyiben a SIM-kártyát eltulajdonították, úgy annak tényét a Szolgáltatónál az illetékes 
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bűnüldöző hatósághoz (rendőrségen) tett feljelentés másolati példányával igazolnia kell. Ebben az 
esetben szünetel a Szolgáltatás a bejelentéstől kezdve a SIM-kártya megkerüléséig, illetve az újabb 
SIM-kártya aktiválásáig.  
A határozott időtartamú előfizetői jogviszony alatt is lehetséges a SIM-kártya eltulajdonítás vagy 
elvesztés miatti szünetelés kérése, azonban ez esetben az Előfizető köteles a SIM-kártyáját 14 
napon belül pótolni – ebben az esetben a jogviszony időtartama a szüneteltetés időtartamával nem 
hosszabbodik meg. 
Ha az előfizetői szolgáltatás az Előfizető kérésére lopás/elvesztés miatt szünetel, annak 
időtartamára az Előfizetőt csak – 3. sz. mellékletben meghatározott – csökkentett, indokolt és 
méltányos díj fizetésére lehet kötelezni. A Szolgáltató a szüneteltetést követő visszakapcsolásért 
díjat nem számít fel. 
 
5.1.7. Üzleti előfizetők esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a 
Szolgáltató jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni, amíg az 
Előfizető nem ad a 7.1.10. pontban meghatározott, de legfeljebb a szolgáltatás 12 havi díjának 
megfelelő vagyoni biztosítékot. 

5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozása 
 
5.2.1. Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására az előfizetői szolgáltatás minőségi 
vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető értesítése mellett 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-
tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező 
végberendezést csatlakoztatott, 
b) az Előfizetőnek az egyedi előfizetői szerződésben tett közvetlen vagy közvetett rendelkezése 
alapján, 
c) az Előfizetőnek a díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé válását (fizetési határidő utáni 5 nap) 
követő 8 napon belül megküldött felszólításban megjelölt - de legalább 15 napos - határidő elteltét 
követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása 
céljából a Szolgáltatónak nem adott az ÁSZF-ben meghatározott  és legalább a díjtartozás 
összegével megegyező értékű vagyoni biztosítékot, 
d) a Szolgáltató rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető 
a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény 
- így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette, 
e) a szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása 
nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja, 
f) az Előfizető fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az Általános Szerződési 
Feltételekben az igénybevétel felső korlátjaként meghatározott összeget vagy adatmennyiséget. 
Az igénybevétel felső korlátjának minősül jelen ÁSZF alkalmazása körében, ha az Előfizető 
időszaki forgalma az azt megelőző 3 (három) havi forgalom átlagának kétszeresét meghaladja. 
g) a tárgyhónapban az Előfizető eléri a bruttó 10.000,- Ft értékű adatforgalmat, Szolgáltató jogosult 
rész-számla kiállítására és a mennyiben az Előfizető fizetési kötelezettségét a számlán feltüntetett 
határidőn belül nem teljesíti, a  Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni.  
h)  az Előfizető a szolgáltatást vagy a szolgáltatáscsomagot rendeltetésellenesen használja (lsd. 
ÁSZF 13.2.1. pont). 
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Az a)-h) pont szerinti esetekben a Szolgáltató a korlátozás legkorábbi időpontját legalább 3 nappal 
megelőzően értesíti az Előfizetőt azzal a tájékoztatással, hogy a korlátozásra mely időpontot 
követően kerülhet sor. Az f) pont szerinti esetben a korlátozásra az Előfizető egyidejű értesítésével 
kerülhet sor.  
 
Az 5.2.1.b) pont szerinti esetkör kapcsán  
− amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésekor úgy rendelkezett, hogy az 

emeltdíjas hívószámok (audiotex 06-90, audiofix 06-81) hívásait nem kívánja korlátozni, 
az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározza azt az összeget, amelyet ha 
az emelt díjas hívások havi forgalma elér, a Szolgáltató jogosult az Előfizető emelt díjas 
hívásainak kimenő forgalmát az Előfizető egyidejű értesítése mellett kármegelőzési okból 
korlátozni. A Szolgáltató általi korlátozás vagy annak hiánya nem mentesíti az Előfizetőt 
a maximált díjon túli forgalmi díj megfizetése alól. 

 
− amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződésben a havi forgalmi díj bruttó összegét 

maximálta, a Szolgáltató az összeg elérésekor köteles a maximált összeg átlépését követő 
naptári naptól kezdődően a Szolgáltatást korlátozni. A korlátozást a Szolgáltató 
megszünteti, ha az Előfizető soronkívüli befizetést teljesít, vagy a megfelelő biztosítékból 
a forgalmi díj igényét kielégítette a korlátozásig felmerült összegre vonatkozóan. A 
Szolgáltató általi korlátozás vagy annak hiánya nem mentesíti az Előfizetőt a maximált 
díjon túli forgalmi díj megfizetése alól. 

 
Az 5.2.1.g) pont szerinti esetkör kapcsán a Szolgáltató az adatforgalmi korlát 80%-nak eléréséről 
az Előfizetőt sms üzenet vagy e-mail útján tájékoztatja. 
 
5.2.2. Az előfizetői hozzáférést biztosító Szolgáltató a közreműködő Szolgáltató megkeresése 
esetén is korlátozhatja az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha 5.2.1.c) 
pontjában meghatározott feltételek az Előfizető által – a Szolgáltató-választás bevezetésének és 
alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szerint – választott közreműködő Szolgáltató 
vonatkozásában állnak fenn. 
 
5.2.3. A korlátozás a megtévesztés esetét kivéve, valamint - amennyiben az előfizető több 
előfizetői szolgáltatást egy egyedi előfizetői szerződés keretében vesz igénybe az 5.2.1. pont c) 
pontjában szabályozott díjtartozás esetét kivéve - a műszakilag kivitelezhető mértékben, csak az 
előfizetői szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra terjedhet ki. 
A Szolgáltató az előfizetés korlátozásának megkezdésekor az Előfizetőt írásban értesíti.  
Az előfizetői szolgáltatás korlátozásaként a Szolgáltató az Előfizető számára csak a segélykérő 
számok (104, 105, 107, 112), valamint a Szolgáltató központi ügyfélszolgálati és hibabejelentő 
számának hívását teszi lehetővé. A korlátozás a bejövő hívások Előfizető általi fogadását nem 
érinti, a bejövő hívások fogadása a korlátozási időtartam alatt is lehetséges. 
Amennyiben az előfizető a szerződésszegést a Szolgáltató jogkövetkezményekre történő felhívása 
esetén sem szünteti meg, a Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani.  
 
Amennyiben Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, és a szolgáltatás korlátozásának 
lehetősége Szolgáltató számára jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján 
fennáll, a korlátozást valamennyi előfizetéssel kapcsolatban jogosult bevezetni. 
 



Készítés/utolsó módosítás dátuma: 2022.10.10.  32. oldal, összesen: 154 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                   AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési 
Feltételek 

A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos és 
a 3. sz. mellékletben feltüntetett korlátozási díjat számít fel. 
 
5.2.4. Ha az Előfizető az 5.2.1. pont szerinti korlátozás okát megszünteti és erről a Szolgáltató 
hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a Szolgáltató köteles a tudomásszerzéstől számított 72 órán 
belül a korlátozást megszüntetni. 
 
Amennyiben az Előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést 
felmondja és arról a Szolgáltató a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szere, vagy a felek 
az előfizetői szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a Szolgáltató - az Előfizető 
ellentétes nyilatkozata hiányában - a korlátozást az előfizetői szerződés megszűnéséig fenntartja. 
 
A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltatót kötbérfizetési 
kötelezettség terheli a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti mértékben és módon a 7.4.1. pont 
szeint. 
A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért a 3. sz. mellékletben 
feltüntetett díjat számít fel. 

5.3. Az előfizetői szolgáltatás felfüggesztése 
 
A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, ha a Szolgáltató az Eht. 134. § (7) 
bekezdésében foglaltak szerint (díjtartozás miatt)  nem mondja fel az előfizetői szerződést, a 
szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggesztheti. A Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt 
díjat nem számít fel. Ha a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a Szolgáltató a 
szolgáltatás felfüggesztés időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel az előfizetői 
szerződést felmondhatja. 
 
A Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést legalább 15 napos felmondási idővel felmondani, 
és ennek tartamára a szolgáltatást felfüggeszteni, ha a rendelkezésre álló adatok, információk 
alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető az előfizetői szerződés megkötése vagy szolgáltatás 
igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - 
vonatkozásában megtévesztette. 

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 

6.1. A hibabejelentések kezelése, folyamata 
 
6.1.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek 
6.1.1.1. A Szolgáltató a hálózat és az előfizetői szolgáltatások folyamatos és zavartalan 
működésének biztosítása érdekében az ÁSZF 1.2. pontja szerinti ügyfélszolgálat mellett 
hibabejelentő szolgálatot is működtet, melynek elérhetőségét jelen ÁSZF 1.3. pontja tartalmazza. 
Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő 
szolgálatnál jelentheti be, amelyet a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán keresztül vagy közvetlenül 
köteles elérhetővé tenni, az ügyfélszolgálat elérhetőségével azonos feltételek szerint. 
 
Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított 
- hibabejelentő szolgálatnál szóban telefonon vagy  
- az ügyfélszolgálatnál szóban személyesen vagy telefonon, 
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- az ügyfélszolgálathoz küldött levélben, vagy elektronikus levélben, vagy egyéb elektronikus 
hírközlés útján jelentheti be.  
Az Előfizető azonosíthatósága érdekében a bejelentéskor közölni, illetve feltüntetni szükséges az 
Előfizető nevét, címét és ügyfélazonosító számát (szerződésszámát). 
A telefonhálózaton elérhető ügyfélszolgálat/hibabejelentő szolgálat elérhetőségét a 2. sz. 
mellékletben megjelölt időtartamon belül biztosítja. 
 
6.1.1.2. 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. 
 
Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha 
a) a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett, 
b) a Szolgáltató által biztosított telefon szolgáltatás „csúcsidőben” várakozással vehető igénybe, 
azonban a vállalt célértéken belül, 
c) a hiba elháríthatatlan külső ok miatt következett be, 
d) az Előfizető az ÁSZF 2. sz. mellékletében vállalt szolgáltatás minőségétől eltérő szolgáltatás 
vagy szolgáltatási feltételek teljesítését várja el. 
 
A hibabejelentés akkor minősül megtettnek és a határidők számítása szempontjából kezdő 
időpontnak, amikor abból megállapítható a beazonosítható előfizetőtől való származása, valamint 
a hibajelenség megjelölése, leírása. 
 
6.1.1.3. A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hibát a hiba tényleges okának feltárásával 
behatárolja és az elvégzett vizsgálat alapján  a hibabejelentéstől számított 72 órán belül 
a) a) a valós és a szolgáltató érdekkörébe tartozó hibát kijavítja vagy 
b) értesíti az Előfizetőt arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a 
Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel. 
 
A Szolgáltató a jelen pont szerinti értesítési kötelezettségének a 6.4.6.4.a)-c) pontok szerint tesz 
eleget azzal, hogy közvetlen írásbeli értesítésnek minősül a hibaelhárításkor a munkalap Előfizető 
részére történő átadása és az átadás Előfizető általi elismerése is. 
 
6.1.1.4. Nem minősül valós hibának az, ha az Előfizetővel szemben a szolgáltatás korlátozására 
került sor és a korlátozásról a Szolgáltató az Előfizetőt a hibabejelentéskor tájékoztatta. 
 
A Szolgáltató a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesítei az 
Előfizetőt a hiba elhárításáról. A Szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének 
a hibabejelentéssel vagy a hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet. 
 
6.1.1.5. Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (így különösen hatóság, 
közműszolgáltató vagy ingatlantulajdonos) hozzájárulása szükséges, a hozzájárulást a Szolgáltató 
megkéri. A hozzájárulás beszerzése kezdeményezésének időpontját és a válasz Szolgáltatóhoz 
való beérkezésének időpontját a Szolgáltató rögzíti. A hozzájárulás beszerzésének időtartama nem 
számít be a 6.1.1.3. pontban meghatározott határidőbe. A Szolgáltató a hozzájárulás beszerzése 
kezdeményezésével egyidejűleg értesíti az Előfizetőt a hozzájárulás szükségességének okáról, 
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valamint arról, hogy a hozzájárulás beszerzésének időtartama nem számít be a 6.1.1.3. pontban 
meghatározott határidőbe. 
A Szolgáltató a hiba behatárolásáért, illetve a 6.1.1.3.a) pontban meghatározott hiba kijavításáért 
díjat nem számíthat fel. A Szolgáltató 6.1.1.3.a) pontban meghatározott hiba behatárolásával és 
kijavításával összefüggésben felmerülő - így különösen javítási, kiszállási - költséget sem háríthat 
az Előfizetőre. 
 
6.1.1.6. Ha a hibabejelentés kivizsgálása vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen, az Előfizető 
helyiségében lehetséges és a Szolgáltató által felajánlott időpont az Előfizetőnek nem megfelelő, 
akkor a Szolgáltató által felajánlott időponttól az Előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb 
időpontig eltelt időtartam nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló 6.1.1.3. pont szerinti 
határidőbe. 
 
Ha a bejelentett hiba behatárolása illetve a hiba kijavítása időpontjában a Szolgáltató és az 
Előfizető megállapodott, és a hiba behatárolása illetve kijavítása a meghatározott időpontban a 
Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a Szolgáltató érdekkörén 
kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Szolgáltató kezdeményezésére a felek által 
közösen meghatározott új, alkalmas időpontig eltelt időtartam nem számít be a 6.1.1.3. pontban 
meghatározott határidőbe. 
 
6.1.1.7. Nem minősül elhárítottnak a hiba, ha az 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. 
 
6.1.2. A hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás 
 
6.1.2.1. 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. 
 
6.1.2.2. A Szolgáltató a hibabejelentéseket nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartás minden 
hibabejelentésről a következő adatokat tartalmazza: 
- az  Előfizető bejelentése alapján tartalmazza 
a) az Előfizető nevét, értesítési címét , telefonszámát vagy más elérhetőségét, 
b) az előfizetői szolgáltatás megnevezését, a hozzáférési pont címét, az előfizetői azonosító 
számot, 
c) a hibajelenség leírását, 
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra), 
- 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), 
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h) az Előfizető értesítésének módját és időpontját, ezen belül is különösen az Előfizető 
bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a g) pontban foglaltakról történő értesítések módját és 
időpontját. (A Szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, 
illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.) 
 
6.1.2.3. A Szolgáltató az Előfizető általi hibabejelentést visszaigazolja: 
a) telefonon, vagy ügyfélszolgálaton szóban tett bejelentés esetén a bejelentett hibára vonatkozóan 
rögzített szöveg visszaolvasásával, 
b) a telefonos üzenetrögzítőre mondott vagy írásban benyújtott bejelentés esetén az Előfizető által 
megadott telefonszámon a bejelentett hibára vonatkozóan rögzített szöveg beolvasásával. 
 
6.1.2.4. A hibabejelentés kapcsán elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és 
megfelelő indokolással köteles az Előfizetőt értesíteni 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 mindenkor hatályos jogszabályok szerinti mértékben és módon a 
7.4.1. pont szerint. 
 
6.1.2.5. Az Előfizető a hibaelhárítás során kizárólag annyiban köteles a Szolgáltatóval 
együttműködni, hogy a hiba behatárolása és elhárítása során – amennyiben szükséges – az 
Előfizető helyiségébe történő belépést biztosítja.  
A Szolgáltató a hibaelhárítás megkezdéséről csak akkor köteles az Előfizetőt előzetesen értesíteni, 
ha a hiba elhárításához az Előfizető helyiségébe szükséges bejutni. 
 
6.1.2.6. Amennyiben a Szolgáltató a hiba kivizsgálása során megállapítja, hogy a hiba oka az 
Előfizető érdekkörébe tartozó okból (a csatlakoztatott végberendezés illetve vagy annak beállítási 
hibája miatt) merült fel, a Szolgáltató a hiba elhárítására nem köteles, azonban – amennyiben a 
Szolgáltató tevékenységi köre és kapacitása azt lehetővé teszi – egyedi megállapodás szerinti 
díjazásért elvégezheti. 
 
6.1.2.7. 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.  
 
Az Előfizető kiszállási díj fizetésére köteles a 3. sz. mellékletben megjelölt mértékben, ha 
a) a Szolgáltató helyszíni vizsgálat alapján megállapítja, hogy a hiba oka az Előfizető érdekkörébe 
tartozik, 
b) a helyszínen végezhető javítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, 
azonban az Előfizető az ingatlanba való bejutást vagy az előfizetői hozzáférési ponthoz való jutást 
nem biztosította, 
c) az Előfizető téves vagy megtévesztő vagy nem valós hibára irányuló bejelentést tett, 
d) a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel. 
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6.1.2.8. Amennyiben az Előfizető kéri és a Szolgáltató azt teljesíteni tudja a feltételek adottsága 
miatt, úgy a Szolgáltató a hibabejelentés nyilvántartásba vételétől számított 6 órán belül megkezdi 
a helyszíni hibaelhárítást a 3. sz. mellékletben megjelölt mértékű expressz kiszállási díj ellenében. 
 
6.1.2.9. A Szolgáltató kötbér fizetésére köteles a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti 
mértékben és módon 7.4.1. pont szerint. 
a) a 6.1.1.3. és 6.1.1.4. pont szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden 
megkezdett 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. 
 
Mentesül a Szolgáltató a jogszabályon alapuló kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a hibát az 
Előfizető az Előfizetőnek felróható okból nem, vagy utólag, a hiba Szolgáltató általi elhárítása után 
jelentette be, továbbá a 6.1.2.7. a)-d) pontjai szerinti esetben. 

6.2. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén 
 
6.2.1. Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató a 
Felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. 
 
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. Az általános elvárhatóság szempontjából a Szolgáltató 
feltételezi a gazdasági életben körültekintő, megfelelően informált Előfizetőt és Felhasználót, aki 
a rendelkezésére álló információk birtokában képes ésszerű vásárlói döntést hozni. 
 
Nem köteles a Szolgáltató 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 kötelezettsége a Szolgáltató haladéktalan értesítése arról, 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 
kötelezettségét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesítette. 
6.2.2. Az előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények egy év alatt évülnek el, amelyet az 
előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a késedelem, illetve a hibás 
teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. 
 
6.2.3. Az Előfizetőt megillető kötbér esetét, mértékét és megfizetésének módját a 7.4. pont 
tartalmazza. 
 
6.2.4. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 
 
6.2.4.1. A hibabejelentéssel kapcsolatos eljárást az ÁSZF 6.1. pontja, a panaszokkal kapcsolatos 
eljárást az ÁSZF 6.3. pontja tartalmazza. 
 
6.2.4.2. Az Előfizető díjreklamációja elintézésével kapcsolatos panasza, kötbérigénye 
elintézésével kapcsolatos panasza, kártérítési igénye elintézésével kapcsolatos panasza, valamint 
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a Szolgáltatóval szembeni egyéb jogvitája vagy jogvitás helyzete esetén jogosult az 1. sz. melléklet 
szerinti illetékes szervezetek vagy hatóság(ok) vizsgálatát kérni.  
 
6.2.4.3. A Szolgáltató az Előfizetővel szembeni igényével, valamint az Előfizetővel  szembeni 
egyéb jogvitája vagy jogvitás helyzete esetén jogosult az 1. sz. melléklet szerinti illetékes 
szervezetek vagy hatóság(ok) vizsgálatát kérni, amennyiben a szervezetnek vagy hatóságnak van 
hatásköre az ügy elbírálására.  
 
6.2.4.4. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tárgyában (kérelemmel, bejelentéssel) 
a hírközlési hatóság eljárása a hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kezdeményezhető. 
Amennyiben a kérelmező a jelen pontban foglalt hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó 
körülmény bekövetkezéséről csak később szerzett tudomást, vagy a kérelem, bejelentés 
előterjesztésében akadályoztatva volt, úgy a jelen pontban foglalt határidő a tudomásszerzéstől 
vagy az akadály megszűnésével veszi kezdetét. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági 
ügy tekintetében egy éven túl hatósági eljárás nem kezdeményezhető. E határidő jogvesztő. 
 
6.2.4.5. Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitákra a felek kikötik az 1. sz. melléklet 
szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét azzal, hogy  az Előfizetőt a Szolgáltatóval szemben 
terhelő fizetései kötelezettségekre vonatkozó jogvita esetén az általános hatáskörű és illetékességű 
bíróság jár el. 
 
6.2.5. A Szolgáltató kötbér fizetésére köteles a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti 
mértékben és módon a 7.4.1. pont szerint. 
 
6.2.6. Az Előfizetőt az előfizetői szerződésekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok 
szerinti mértékben  megillető kötbért  a Szolgáltató az Előfizető részére a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerinti módon teljesíti a 7.4.1. pont szerint. 

6.3. Az előfizetői panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció és kártérítési igények intézése) 
 
6.3.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában előfizetői panasz: előfizetői szerződés alapján igénybevett 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az előfizető által tett olyan 
bejelentés, amely az előfizetőt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére 
irányul és nem minősül hibabejelentésnek. A Szolgáltató a hibabejelentésekkel kapcsolatban a 6.1. 
pontban foglaltak szerint jár el. 
 
A Szolgáltató az Előfizetőktől származó panaszokat és a panasz alapján tett intézkedéseket 
visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt a 
4. sz. mellékletben megjelölt szerinti időtartamig megőrzi. 
 
6.3.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az 
Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos 
álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az 
Előfizetőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról 
haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles 
személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Előfizetőnek átadni, telefonon vagy egyéb 
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elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Előfizetőnek 
legkésőbb a 30 napon belüli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a 
Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
a) az Előfizető neve, lakcíme, 
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
c) az Előfizető panaszának részletes leírása, az Előfizető által bemutatott iratok, dokumentumok 
és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 
d) a Szolgáltató nyilatkozata az Előfizető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a 
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Előfizető aláírása, 
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 
esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 
 A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles 
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 
 
A Szolgáltató egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a továbbiak szerint köteles 
eljárni. 
 
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 
eltérően nem rendelkezik - harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és 
intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény 
állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató a 
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző 
hatóságoknak kérésükre bemutatni. 
 
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy 
panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a 
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy 
a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárás. 
Amennyiben a panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem elegendő, a 
Szolgáltató – a 30 napon belül – köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének 
várható időpontjáról.  
 
Ha a panasz kivizsgálása kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében lehetséges, és a 
Szolgáltató által a fentiek szerinti értesítésben javasolt időpont az Előfizetőnek nem megfelelő, 
akkor a Szolgáltató által javasolt időponttól az Előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig 
eltelt időtartam nem számít be a határidőbe. 
Ha a hibabejelentés kivizsgálása vagy a hiba kijavítása időpontjában az előzőek szerint a 
Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a 
Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok miatt nem volt lehetséges, úgy a Szolgáltató érdekkörén kívül 
eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Szolgáltató kezdeményezésére a felek által 
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közösen meghatározott új, alkalmas időpontig eltelt időtartam nem számít be a 6.1.1.4. pontban 
meghatározott határidőbe. 
Ha a helyszíni vizsgálat az Előfizető érdekkörébe tartozó okból meghiúsul, az Előfizetőt kiszállási 
díj fizetésének kötelezettsége terheli. 
 
A fenti, Szolgáltatóhoz – nem ügyfélszolgálatra – beérkezett panaszoktól eltérően az 
ügyfélszolgálathoz érkezett panaszok esetében az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a 
Szolgáltató panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, 
és az Előfizető a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha az 
Előfizető panaszát szóban közli és a Szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. 
Az ügyfélszolgálatra vonatkozó 15 napos válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely 
hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal 
meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az Előfizetőt 
írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell. 
Az ügyfélszolgálat az előfizetői panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles 
együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel. 
 
6.3.3. Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a 
díjreklamációt haladéktalanul nyilvántartásba veszi és szóbeli díjreklamáció esetén lehetőleg 
azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja. A Szolgáltató a 
díjreklamáció megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést díjtartozás 
miatt a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint felmondani. 
 
A Szolgáltató jogosult a 6.3.1. pont szerinti, valamint a díjreklamációra vonatkozó nyilvántartást 
egységes nyilvántartásként kezelni. 
 
Ha az Előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a 
díjreklamációt a Szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül, a 
díjreklamációban érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció 
megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Egyéb esetben az Előfizető a vitatott díj 
eredeti fizetési határidőre történő megfizetésére köteles és a díjreklamációnak a vitatott díjon 
(díjtételen) kívüli díjakra nincs halasztó hatálya. 
 
Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi 
elszámolás alkalmával, egyébként a díjreklamáció elbírálásától számított 30 napon belül – az 
Előfizető választása szerint –  a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait 
az Előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az 
Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén 
az Előfizetőt megillető kamat mértéke azonos a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme 
esetén megillető kamat mértékével. 
 
Ha az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell 
bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a 
díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt.  
 
6.3.4. Az Előfizető kérésére a Szolgáltatónak az adatkezelési szabályok figyelembe vételével 
biztosítania kell, hogy az Előfizető a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa 
fizetendő díj számításához szükséges számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. 
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Az Előfizető kérésére a Szolgáltató ezen adatokat 12 havonta legfeljebb egy alkalommal köteles 
díjmentesen átadni. Az Előfizetők részére a 12 hónapon belüli második alkalomtól a Szolgáltató 
az adatok szolgáltatásért az ÁSZF 3. sz. mellékletében meghatározott adminisztrációs díjat 
számíthat fel.  
Amennyiben az Előfizető az adatokat nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón kéri, 
úgy az adminisztrációs díj tartalmazza a nyomtatás vagy adathordozó költségét is. 
 
6.3.5. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak kártérítési igényét írásban bejelenti, a Szolgáltató a 
kártérítési igényt haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak jogosságát szóbeli bejelentés esetén 
lehetőleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és postai úton kézbesített 
tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről. 
 
Ha a kártérítési igény kivizsgálásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre 
egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez 
az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való 
felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal 
meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli. 

6.4. Az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje 
 
6.4.1. A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik 
kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot 
működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1.2. pontja tartalmazza. 
 
A Szolgáltató biztosítja azt, hogy az ügyfélszolgálat legalább hetente 1 munkanapon nyitva tartson.  
Az ügyfélszolgálat naptári évenként – a jogszabály szerinti munkaszüneti napokon túl – összesen 
30 munkanapon is zárva tarthat és amely napokon kizárólag telefonos hibabejelentő szolgálat 
érhető el. Az ügyfélszolgálat ezen zárva tartásáról a Szolgáltató a naptári dátum szerinti 
megjelöléssel legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az előfizetőket az ügyfélszolgálaton 
kifüggesztett hirdetmény útján, valamint internetes honlapján. 
 
6.4.2. A Szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését 
köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású hívhatósággal 
is biztosítani. E szabályt a belföldi hálózatból indított hívásokra kell alkalmazni. A Szolgáltató 
által működtetett telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatással nem működtethető. 
Az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató – a műszaki szolgáltatási feltételek megléte esetén –  
saját hálózatából díjmentesen köteles biztosítani ügyfélszolgálatának elérhetőségét. 
 
6.4.2.1. Egyéni előfizető esetén a  Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatára érkező előfizetői 
jogviszonyt érintő megkereséseket,  valamint a Szolgáltató és az Egyéni Előfizető közötti telefonos 
kommunikációt külön jogszabályban meghatározottak szerint a Szolgáltatónak rögzítenie kell, és 
visszakereshető módon legalább egy évig meg kell őriznie.  
A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról és hibabejelentésről a Szolgáltató 
hangfelvételt készít, amelyet visszakereshető módon – a hibaelhárítással kapcsolatos 
hibabejelentésre vonatkozó bejelentés kivételéve, melyet a Szolgáltató a hibaelhárítástól számított 
egy éves elévülési időtartam végéig köteles megőrizni – a bejelentés időpontjától számítva 2 évig 
megőriz.  
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Ha a hangfelvétel tartalmazza a 6.3.2. pontban megjelölt és panaszfelvételi jegyzőkönyv szerinti 
tartalmi elemeket - ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, az Előfizető által bemutatott 
bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv 
felvételének helyét és idejét -, a jegyzőkönyv felvétele az Előfizető beleegyezésével mellőzhető. 
A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni, és az Előfizető 
kérésére,  a jelen pont szerinti módon, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A Szolgáltató a 
hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 
kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról az Előfizetőt a telefonos ügyintézés 
kezdetekor tájékoztatni köteles. 
 
A tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által 
bonyolított telefonos beszélgetésről készített hangfelvételnek az érintett előfizető általi 
visszahallgatását - kérésre - a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben lehetővé 
tenni az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, ami a hangfelvétel 
rendelkezésre bocsátásának minősül. 
A hangfelvétel másolatát a Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére 30 napon belül rendelkezésre 
bocsátani. A Szolgáltató a hangfelvétel kiadását az Előfizető azonosításán túl egyéb feltételhez 
nem kötheti. Az Előfizető részére hangfelvételenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot 
biztosítani. 
 
6.4.2.2. Üzleti előfizető esetén a telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról a 
Szolgáltató hangfelvételt készít, amelyet visszakereshető módon, a bejelentés időpontjától 
számítva 1 évig megőriz. 
Az Üzleti előfizető erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a 
Szolgáltató a jelen pont szerinti hangfelvétel visszahallgatását ügyfélszolgálati helyiségében 
biztosítja az Üzleti előfizető részére. 
A jelen pont szerinti hangfelvétel másolatát a Szolgáltató az üzleti előfizető kérésére 30 napon 
belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a hangfelvétel kiadását az Üzleti előfizető azonosításán 
túl egyéb feltételhez nem kötheti. 
A Szolgáltató a visszahallgatást és a másolatot az Üzleti előfizető részére hangfelvételenként egy 
alkalommal ingyenesen biztosítja. 
Üzleti előfizető esetén az előfizetői szerződéssel kapcsolatban érkező előfizetői panasz másolatát, 
vagy az előfizetői panasz elintézéshez szükséges adatokat az Üzleti előfizető kérésére a szolgáltató 
az üzleti előfizető rendelkezésére bocsátja. 
 
6.4.3. 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, és panasszal élhet. 
 
6.4.4. Az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje az ügyfél igényének kielégítéséhez 
szükséges folyamatok lebonyolításának időigényétől függ, valamint az adott időpontban az 
ügyfélszolgálaton megjelenő ügyfelek számától. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az 
ügyfelek gyors, pontos kiszolgálása érdekében és több ügyfél egyidejű megérkezése esetén az 
ügyfélszolgálat vezetője azonnal intézkedik az ügyfelek mielőbbi kiszolgálása érdekében. A 
Szolgáltató törekszik arra, hogy az ügyfél és az ügyfélszolgálati munkatárs közvetlen 
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kommunikációja során az időintervallum minimalizálásra kerüljön az ügyfélszolgálati 
munkatársak felkészült ügyintézése, gyors, pontos, értelmezhető válaszadása útján.  
 
6.4.5. Az Előfizető nyilatkozatainak, valamint a Szolgáltató értesítéseinek, tájékoztatásainak és 
közzétételeinek megtételére az alábbiak szerint kerülhet sor: 
 
6.4.5.1. Az Előfizető nyilatkozatait a Szolgáltató székhelyére vagy központi ügyfélszolgálatára 
írásban (postai úton feladva, telefaxon, vagy elektronikus levélben megküldve vagy személyesen 
benyújtva) jogosult megtenni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik. 
Az előfizetői szerződést az Előfizető minden olyan formában (írásban, szóban, stb.) jogosult 
felmondani, mint amilyen formát a Szolgáltató a szerződés megkötésére is alkalmaz. 
 
6.4.5.2. Ha jogszabály vagy a hírközlési hatóság valamely tájékoztatásnak, általános szerződési 
feltételnek (jelen pontban a továbbiakban: tájékoztatás) a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történő 
közzétételét rendeli el, ennek a Szolgáltató a következők teljesítésével tesz eleget: 
a) a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben, ennek hiányában internetes honlapján 
közzéteszi, és 
b) az abban foglaltakról a hangszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli 
tájékoztatást ad. 
 
6.4.5.3.   Ha elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály az Előfizető értesítésének módját nem 
határozza meg, a Szolgáltató értesítési kötelezettségének választása szerint – a jelen pontban 
foglaltakra figyelemmel - a következő módon tehet eleget: 
a) tartós adathordozó útján, azzal, hogy a tartós adathordozó elérhetővé tételéről az Előfizetőt 
igazolható módon külön értesíteni kell, kivéve, ha az alkalmazott tartós adathordozó jellege azt 
nem indokolja; 
b) az Előfizető közvetlen értesítésével, személyesen, postai úton, saját kézbesítés útján vagy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon; 
c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy 
d) az értesítendő Előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban és honlappal 
rendelkező média szerkesztőség, internetes újság vagy hírportál útján legalább két alkalommal 
feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az 
ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni. 
 
6.4.5.4. A 6.4.5.3.a)-c) pontjában meghatározott értesítési módokat a Szolgáltató akkor 
alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy 
a) a szóbeli értesítést az Előfizető tudomásul vette,  
b) az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az elektronikus 
értesítés elfogadásáról előzetesen nyilatkozó Előfizetőnek igazolható módon megküldték, vagy 
c) a postai levélben foglalt vagy saját kézbesítés útján továbbított értesítést az Előfizetőnek igazolt 
módon megküldték. 
 
A 6.4.5.3. a) pontja szerinti tartós adathordozón történő értesítést a Szolgáltató által megküldöttnek 
kell tekinteni, ha a Szolgáltató biztosította, hogy az értesítéssel érintett információ az Előfizető 
számára hozzáférhetővé váljon. 
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A Szolgáltató 6.4.5.3. a) pontja szerinti tartós adathordozón történő értesítés esetén a tartós 
adathordozó elérhetővé tételéről az elérési út megjelölésével értesíti az Előfizetőt, kivéve, ha az 
alkalmazott tartós adathordozó jellege ezt nem indokolja. 
 
6.4.5.6. Az Előfizető jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell 
számítani. 
 
6.4.5.7.  Ha az Előfizető kifejezetten kéri, a Szolgáltató a számlát elektronikus levélben vagy 
elektronikus számla bemutatási rendszer helyett postai úton küldi meg az Előfizető részére. A 
Szolgáltató az elektronikus levélben vagy elektronikus számla bemutatási rendszeren megküldött 
számla esetében az Előfizető részére díjkedvezményt adhat. 
 
6.4.5.8. A Szolgáltató az előfizetői szerződés időtartama alatt biztosítja az Előfizető számára az 
elektronikus tárhelyen tárolt információkhoz való hozzáférést. 
Ha az előfizetői szerződéssel kapcsolatos információk elektronikus tárhelyen érhetőek el, az 
előfizetői szerződés megszűnését követő egy évig a Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére az 
elektronikus tárhelyhez való hozzáférést. 

6.5. A tudakozó szolgáltatás igénybevétele 
 
A Szolgáltató tudakozó szolgáltatást nem tart fenn, azt – közvetített szolgáltatásként a Telenor 
működteti a 1220-as hívószámon, valamint honlapján, illetve a Magyar Telekom a 1430-as 
hívószámon, valamint honlapján. E szolgáltatás keretében az Előfizető tájékoztatást kérhet azon 
Előfizetők adatairól, akik ehhez hozzájárultak. A Telenor, illetve a Magyar Telekom a következő 
információkkal kapcsolatban ad felvilágosítást a tudakozószolgálat keretében:  
- a kérdéses személy előfizetői hívószáma, 
- egy adott előfizetői hívószámon található Előfizető neve 
- a kérdéses Előfizető címe az általa rendelkezésre bocsátott formában. 
 
A Szolgáltató – az Előfizető hozzájárulásától függően –  az Előfizető nevét, lakcímének a 
Szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részét és kapcsolási számát köteles a 
tudakozó szolgáltatást nyújtó egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató részére átadni és amely 
így átadott információk csak az egyetemes tudakozó szolgáltatáshoz használhatók fel. 
A telefonszolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető igénybe vehessen bármely országos 
tudakozó szolgáltatást, valamint hogy az országos belföldi tudakozó szolgáltatás az Európai 
Gazdasági Térség más végfelhasználói számára hanghívás vagy SMS útján közvetlenül 
hozzáférhető legyen 

6.6. Tájékoztatás a szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli 
kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez, hatóságokhoz és 
egyéb szervezetekhez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület 
és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) 
feltüntetése 
 
6.6.1. A Szolgáltató az Előfizetőt az ügyfélszolgálatán közzétéve, internetes honlapján, valamint 
az ÁSZF-ben tájékoztatja arról, hogy 
a) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen feltételek 
szerint teheti meg a Szolgáltatónál, az egyes szervezeteknél, illetve az illetékes hatóságoknál, 
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b) az ügyfélszolgálathoz érkező egyes panaszokat mennyi időn belül fogja kivizsgálni, és a 
vizsgálat eredményéről mennyi időn belül és milyen módon értesíti az előfizetőt, 
c) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető mely 
fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 
 
Az a) és c) pont szerinti tájékoztatásokat az 1. sz. melléklet, a b) pont szerinti tájékoztatásokat a 
6.3. pont tartalmazza. 

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

7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében  
a díjcsomagokhoz kapcsolódó összeghatárok, adatmennyiség esetén az igénybevétel felső 
korlátjaként meghatározott összeghatárok, adatforgalom mennyisége, további egyedi 
díjszabású egységek,  szolgáltatások díjai; az egyszeri díjak, a szolgáltatásnyújtás 
megkezdéséhez kapcsolódó díjak, különösen belépési, csatlakozási, bekapcsolási díj, 
hibajavításhoz kapcsolódó díjak, az előfizetői szerződés megszűnése, idő előtti felmondása, 
módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, 
minden egyéb egyszeri díj; a szolgáltatóváltással és egyéb azonosítók hordozhatóságával 
kapcsolatos díjak; a különleges és célzott díjszabási rendszerekre, kedvezményes feltételekre 
vonatkozó általános rendelkezések, az akciók, kedvezményes ajánlatok részletes leírása, így 
különösen azok időtartama, feltételei, díjai és a nyújtott kedvezmények; díjazási időszakok, 
díjazási feltételek, ideértve az elektronikus hírközlő végberendezéssel kapcsolatos 
költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is 
 
7.1.1. Az Előfizető a Szolgáltató egyes nem rendszeres szolgáltatásaiért, tevékenységéért 
alkalmanként a 3. sz. melléklet szerinti egyszeri díjakat köteles fizetni.  
Az Előfizető az előfizetői szolgáltatásokért a 3. sz. melléklet szerinti rendszeres díjakat köteles 
fizetni. Rendszeres díjak: havi előfizetési díj, csökkentett előfizetési díj.  
A Szolgáltató a 3. sz. mellékletben megjelölt havi díj alapján számítja a díjakat. Tört hónap esetén 
a szerződés hatálybalépésének napjától a hó végéig eltelt napok és a hónap napjai hányadosának, 
valamint a havi díj szorzatának az eredménye adja meg a kiszámlázandó összeget. 
Az adatforgalmi korlát túllépése esetén a Szolgáltató jogosult a 3. sz. mellékletben megadott érték 
szerinti többletet kiszámlázni. 
A forgalmi díjak mérése másodperc alapon, elszámolása (számítása és számlázása) perc alapon 
történik, kivéve a 3. sz. mellékletben külön megjelölt, emelt díjas hívásokat, melyek elszámolása 
a 3. sz. mellékletben rögzítettek szerint másodperc alapon vagy hívásonként történik. 
A 3. sz. mellékletben megjelölt kapcsolási díj a hálózaton belüli (helyi), helyközi, távolsági, mobil, 
nemzetközi hívásokra vonatkozik és nem terjed ki a segélyhívó, a kék szám, zöld szám, emelt díjas 
szám és speciális szám (pl. rövid hívószám) irányába történő hívásra. 
 
A 3. sz. melléklet tartalmazza – többek közt – az egyszeri díjakat, a szerződés megszűnése, 
szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjakat.  
 
A Szolgáltató a naprakész díjszabásának elérhetőségét az elektronikus honlapján biztosítja. 
 
A Szolgáltató az általa nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében - a csalás, 
visszaélés elleni védekezésből, valamint a szándékolatlan forgalmazásból eredő nagy összegű 
díjak kiszámlázásának megelőzése érdekében - az igénybevétel korlátjaként összeghatárt vagy 
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adatmennyiséget határozhat meg a 3. sz. mellékletben, amely korlátozó feltételektől az Előfizető 
és a Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződésben egyező akarattal eltérhetnek. 
A pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80%-ának elérését követően a Szolgáltató haladéktalanul 
értesíti az Előfizetőt és figyelmezteti a korlát túllépésének következményeire. 
A pénzügyi vagy adatforgalmi korlát túllépéséről a Szolgáltató értesíti az Előfizetőt és tájékoztatja 
a teljes körű szolgáltatás további igénybevételéhez szükséges teendőiről, feltüntetve a határértéken 
felüli igénybevétel költségeit. 
 
A Szolgáltató a 3. sz. melléklet szerinti egyszeri díjakat, a rendszeres díjakat és az egyéb díjakat 
évente egyszer felülvizsgálja és megállapítja azoknak a tárgyévet megelőző naptári év utolsó 
napján hatályos díjakon alapuló és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által a tárgyévet 
megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével 
megegyezően változó mértékét. A Szolgáltató a felülvizsgálatot a KSH általi átlagos fogyasztói 
árindex közzétételétől számított 90 napon belül elvégzi (Díjkiigazítás) és – a tárgyévet megelőző 
naptári évre vonatkozó – ezen árindex mértékével megegyezően korrigált (csökkentett vagy 
növelt) díjakról az Előfizetőt tájékoztatja ugyanezen időtartamon belül. A Díjkiigazítás szerint 
változott díjat a díj növekedése esetén az Előfizető tárgyév január hó 01. napjától hatályosan fizeti 
meg a Szolgáltatónak, a díj csökkenése esetén pedig a Szolgáltató az Előfizető által a Díjkiigazítás 
időpontjáig tárgyévre vonatkozóan megfizetett díj és a csökkentett díj különbözetét a tárgyévi 
következő, legfeljebb egymást követő 3 számlába történő beszámítással rendezi. A Díjkiigazítás, 
mint az előfizetői díjak meghatározásának egy módja, nem minősül az előfizetői szerződés 
módosításának és a Díjkiigazítás miatt az Előfizetőt felmondási jog nem illeti meg.1 
 
Az egyes rendszeres és eseti díjak, költségtérítések fogalmát az ÁSZF 3./c) sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
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 az ÁSZF 2.3.1. pont 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, és emiatt az előfizetői szerződés a 
megkötésétől számított 90. napon megszűnik, 
b) az Eht. 134. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetekben. 
 
7.1.2. A rendszeres előfizetési díjak és az előfizetési díj jellegű díjak, valamint a belépési, az 
aktiválási díj előre, az egyéb egyszeri díjak pedig a Szolgáltató tevékenységével egyidejűleg, vagy 
utólag esedékesek. Az előfizetési díjak közvetített szolgáltatást is tartalmaznak. 
 
7.1.3. A folyamatos előfizetői szolgáltatások díjazási gyakorisága a naptári hónappal azonos, 
kivéve a törthavi szolgáltatás utáni díjfizetést. 
 
Az Előfizető számára akkor keletkezik díjfizetési kötelezettség, amikor a Szolgáltató az Előfizető 
számára díjbekérőt állít ki. A Szolgáltató jogosult az Előfizető részére a díjbekérő kihagyásával 

 
1 Az ÁSZF Díjkiigazításra vonatkozó része 2023.01.01.napjától kerül alkalmazásra a 2022. naptári évben megvalósult 
és a KSH által 2022. évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével 
megegyezően. 
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rögtön a számlát kiállítani. Ebben az esetben az Előfizető díjfizetési kötelezettsége a számla 
kiállításakor lép érvénybe. Amennyiben Szolgáltató díjbekérő formájában teremtett az Előfizető 
számára díjfizetési kötelezettséget, a Szolgáltató köteles a bekért összeg kézhezvételét követő 
napon belül az Előfizető részére számlát küldeni a befizetett összegről. Az Előfizető köteles a 
díjbekérőn vagy számlán feltüntetett határidőig díjfizetési kötelezettségének eleget tenni.  
A fizetési határidő – külön megegyezés hiányában – a díjfizetési kötelezettség létrejöttétől 
számított 8 nap. Az Előfizető köteles továbbá a számára kiállított díjbekérő vagy számla azonosító 
számát (sorszámát) feltüntetni a befizetés megjegyzésében. A Szolgáltató kizárólag a számláján 
jóváírt, a fizetési kötelezettséggel egyértelműen összeegyeztethető befizetést tudja teljesítettnek 
tekinteni. Amennyiben az Előfizető díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató a 
szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, aktív szerződés esetén a szolgáltatást felfüggesztheti, 
megszüntetheti 
 
7.1.4. A Szolgáltató az esedékes, illetve jövőben esedékessé váló díjakról papíralapú (nyomtatott) 
számlát postai úton vagy saját kézbesítő útján avagy – az Előfizető igénye esetén a 7.1.11. pont 
szerint – e-számlát elektronikus úton bocsát ki az Előfizető részére. A Szolgáltató által kibocsátott 
számla összegét az azon feltüntetett fizetési határidőn belül köteles az Előfizető kiegyenlíteni. 
A Szolgáltató az Előfizetője kérésére a kiállított számlához köteles részletesebb számlamellékletet 
csatolni (továbbiakban: hívásrészletező), amely magában foglalja a díj kiszámításához szükséges 
számlázási adatokat tartalmazó és - ha a szolgáltatás jellege ezt lehetővé teszi - a forgalmazási 
adatokat tartalmazó kimutatást, amely elektronikus számla esetén díjmentes. Ilyen 
számlamellékletet a Szolgáltató az előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatást igénybe vevő Előfizető 
részére is köteles kiállítani, amennyiben az Előfizető azt utólagosan kéri. 
Az olyan szolgáltatáscsomag esetén, amelyben a szolgáltatás díja forgalomtól független, vagy az 
adatmennyiség előre meghatározott, a Szolgáltató a számlán és a hívásrészletezőben a szolgáltatás 
díját - ideértve a szolgáltatás díjára vonatkozó kedvezményeket is - a többi, számlában foglalt 
szolgáltatás díjától elkülönítetten is feltünteti. 
  
A Szolgáltató a számlát postai úton küldi meg az alábbi kivétellel: Amennyiben az Előfizető ehhez 
hozzájárul, a Szolgáltató a számlát postai út helyett elektronikus levélben vagy elektronikus számla 
bemutatási rendszer útján is megküldheti az Előfizető részére. Az elektronikus levélben 
megküldött, de papíralapúként előállított számla nem minősül elektronikus számlának. A 
Szolgáltató ebben az esetben az Előfizető részére díjkedvezményt adhat. 
 
Ha az Előfizető a számlát – az Előfizető által igényelt díjfizetési gyakoriságnak megfelelő – 
számlázási időszakra és 7.1.3 pont szerint irányadó időpontot követő 15 napon belül nem kapja 
meg, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles haladéktalanul bejelenteni és 
számlamásolatot igényelni. Az ezen okból kiállított számlamásolat díjtalan.  
Ha bármelyik fizetési határnap munkaszüneti napra esik, a fizetés határnapja a következő 
munkanap. 
A Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és rendszeres díjat vagy 
költséget az esedékesség napjától számított egy éven belül jogosult az Előfizető felé számlázni és 
érvényesíteni. A Szolgáltató írásbeli fizetési felszólítása a tartozásra irányuló követelés elévülési 
idejét megszakítja. 
 
A Szolgáltató által kibocsátott számla megőrzése az Előfizető kötelezettsége és a Szolgáltató 
számlamásolatot a 3. sz. melléklet szerinti adminisztrációs díj megfizetése mellett bocsát ki. 
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A Szolgáltató a jelen pont szerinti számlakibocsátási gyakoriságtól jogosult eltérni az egyedi 
előfizetői szerződésben az Előfizetővel történt megállapodás alapján, továbbá abban az esetben, 
ha a kibocsátásra kerülő számla összege a bruttó 1.000.- Ft összeget nem haladja meg vagy ha a 
kibocsátásra kerülő számla összege a bruttó 10.000.- Ft összeget meghaladja.  
 
7.1.5. A számla kiegyenlítése elsősorban az Előfizető által az előfizetői szerződésben megjelölt 
módon, vagy a jogszabályban megállapított bármely fizetési mód igénybevételével történhet. A 
Szolgáltató az összeg folyószámlájára kerülését – a befizetés azonosításához szükséges adatok 
rendelkezésre állása esetén – ellenőrzi és nyilvántartásában kimutatja, ügyfélszolgálata útján az 
Előfizetőt érdeklődése esetén befizetéseiről tájékoztatja. 
 
7.1.6. A Szolgáltató által kibocsátott számla megfizetésének napja és egyben az Előfizető részéről 
történő pénzügyi teljesítés napja az a naptári nap, amikor a számla szerinti összeg a Szolgáltatóhoz 
megérkezik (készpénzes fizetés esetén a Szolgáltató részére átadásra kerül, pénzintézeti teljesítés 
esetén a Szolgáltató bankszámláján jóváírják). 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. 
 
Az Előfizető fizetési késedelme esetén a Szolgáltató az esedékes fizetési kötelezettség fizetési 
határidejét követő naptól számított 8 nap után bocsát ki első alkalommal fizetési felszólítást az 
Előfizető felé. 
 
7.1.7. A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt értékben 
köteles haladéktalanul visszafizetni.  
 
A Szolgáltató az 5.1.4. pont szerinti díjcsökkentés (díjvisszatérítés) összegét a 6.2.6. pont szerinti 
fizetési módon teljesíti az Előfizető részére. 
 
A Szolgáltató késedelmi kamatfizetési kötelezettségének a kezdő napja a számla befizetésének a 
napja, végső napja az összeg visszafizetésének napja. 
 
7.1.8. A késedelmi kamat mértéke az Előfizető és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén 
egyaránt a mindenkor hatályos Ptk.-ban meghatározott (jelenleg 6:48.§-ban) késedelmi kamat 
mértékével azonos. 
A Szolgáltató és az Előfizető jogosult a másik féllel szembeni lejárt követelését beszámítás útján 
érvényesíteni. 
 
7.1.9. A Szolgáltató az Előfizető által teljesített befizetéseket a Ptk.6:46.§-a szerinti 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. A jelen pont szerinti 
elszámolási és egyben beszámítási sorrendet követően fennálló túlfizetést vagy az Előfizető 
döntésén alapuló előrefizetést a Szolgáltató az Előfizető ügyfélszámához rendelten nyilvántartja 
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az Előfizető folyószámláján. A Szolgáltató – az Előfizető érdekkörében bekövetkezett okú – 
előrefizetés vagy túlfizetés után nem fizet kamatot az Előfizető részére. 
 
Amennyiben az Előfizető nem teljesíti a Szolgáltatóval szemben fennálló bármely fizetési 
kötelezettségét önkéntesen, a követeléskezeléssel és a követelés érvényesítésével kapcsolatos 
valamennyi járulékos költség (különösen: követeléskezelés költsége, illetékek, végrehajtási díjak, 
munkadíjak) az Előfizetőt terhelik. 
 
7.1.10. A Szolgáltató jogosult az Előfizetőtől vagyoni biztosítékot kérni,  
- a szerződés felmondása helyett, továbbá az esetleges díjhátralék biztosítékaként az Előfizető 
olyan szerződésszegő magatartása esetén, mely miatt a Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződés 
felmondására vagy a szolgáltatások körének illetve használatának korlátozására, vagy  
- Üzleti előfizetők esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén az. 
5.1.6. pont szerint. 
A Vagyoni biztosíték/Biztosíték fajtái:  
a) ingón vagy ingatlanon alapított jelzálogjog, amelynek alapításával kapcsolatos költségek az 
Előfizetőt terhelik. 
b) pénzbeli óvadék.  
A Vagyoni Biztosíték/Biztosíték mértékét a Szolgáltató az eset körülményei függvényében 
határozza meg a jelen pont szerinti eltéréssel azzal, hogy az nem haladhatja meg a szolgáltatás 12 
havi díjának megfelelő összeget. 
Amennyiben az Előfizető egy éven belül kétszer felmondásra vagy korlátozásra okot adó fizetési 
késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt pénzbeli vagyoni biztosíték, mint óvadék 
nyújtására felhívni és amely óvadék összege megegyezik az Előfizető előfizetői szerződése alapján 
egy hónapra vetített összeg kétszeresével. Negyvenöt napos fizetési késedelem esetén a Szolgáltató 
jogosult díjigényét az óvadékból kielégíteni. Az Előfizető köteles a szerződés időtartama alatt az 
óvadék összegét folyamatosan a Szolgáltatónál letétbe helyezni. Amennyiben az óvadék 
összegéből a Szolgáltató díjhátralék címén érvényesíti igényét, az Előfizető köteles az óvadék 
összegét a levont összeggel a levonásról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon 
belül kiegészíteni. 
Amennyiben az Előfizetői jogviszony megszűnik, a Szolgáltató az óvadéknak a tartozásokkal 
csökkentett összegét kamatmentesen, egy összegben átutalja az Előfizető által megjelölt 
pénzforgalmi számlára, vagy azt ügyfélszolgálati pénztárából kifizeti, vagy postai úton megküldi 
az Előfizető részére. 
 
7.1.11. 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 az ÁSZF 2.3.1. pont szerinti időpontban az Előfizető 
érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás 
nyújtása megkezdésének újabb időpontjában, és emiatt az előfizetői szerződés az előfizetői 
szerződés megkötésétől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától 
számított 16. napon, vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi 
időpontban megjelölt napot követő napon megszűnik, 
b) az Eht. 134. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetekben (Előfizető általi szerződésszegés 
és Előfizető terhére díjtartozás). 
 
7.1.12. Az elektronikus számlázás  
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7.1.12.1. A Szolgáltató az Előfizető igénye esetén elektronikus úton bocsátja ki a számlát. Az 
elektronikus számla legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel 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, amelyeket a papíralapon kibocsátott számla. 
 
7.1.12.2. Az elektronikus számla igényelhető: 

a) az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy 
b) az előfizetői szerződés módosítása keretében (ld.: előfizetői szerződés módosítására 
vonatkozó szabályok). 

 
7.1.12.3. Az elektronikus számla igénylésének feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen egy 
állandó és létező e-mail címmel, továbbá, hogy az Előfizető írásban nyilatkozzon az ÁSZF 
elektronikus számlázásra vonatkozó részei megismeréséről. Elektronikus számla csak a tárgyhót 
követő hónaptól igényelhető. 
 
7.1.12.4. Az Előfizető tartozik felelősséggel azért, hogy létező, számára hozzáférhető, illetéktelen 
személyek elől védett e-mail címet adjon meg a Szolgáltatónak, melyre 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 
írásban értesíteni az adatváltozásra vonatkozó szabályok szerint, a módosított e-mail cím egyidejű 
megadásával.  
 
7.1.12.5. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli abban az esetben, 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. 
 
7.1.12.6. Az elektronikus számlának a megadott e-mail címre történő elküldésekor az elektronikus 
számla kézbesítettnek minősül.  
 
7.1.12.7. Az Előfizető a részére kézbesített elektronikus számlát „xml” kiterjesztésű formátumban 
kapja meg. Adóigazgatási azonosításra csak ez a fájl alkalmas változatlan, elektronikus formában 
tárolva.  
Az Előfizető „.xml” kiterjesztésű elektronikus számla mellé kap egy .pdf kiterjesztésű fájlt is, 
melyben a számlán szereplő adatok megtalálhatóak, azonban adóigazgatási azonosításra ez nem 
alkalmas. 
Az Előfizető a részére kibocsátott elektronikus számlákról másolat kibocsátását a 3. sz. melléklet 
szerinti számlamásolati díj megfizetése esetén igényelheti. 
 
7.1.12.8. Az elektronikus számlázás esetén - a számlázás jellegéből adódóan - az Előfizető postai 
úton számlát és mellékelten befizetési csekket (sárga csekket) nem kap, így a teljesítés banki 
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átutalással, postai átutalással (rózsaszínű csekken) történhet, valamint a Szolgáltató kizárólag az 
ügyfélszolgálati helységében elfogad kézpénzes teljesítést is. 
Elektronikus számlázást választó Előfizető részére - a számla nem megfelelő teljesítése esetén - 
küldött fizetési emlékeztető is elektronikus úton kerül a Szolgáltató részéről megküldésre. 
Hasonlóan az elektronikus számlához, az emlékeztető is kézbesítettnek minősül az Előfizető által 
megadott e-mail címre történő továbbítással. 
 
7.1.12.9. Az elektronikus számlázási mód lemondására csak személyesen, a Szolgáltató 
ügyfélszolgálati helységeiben van lehetőség. A lemondás feltétele, hogy az Előfizető más alkalmas 
számlázási módot válasszon, melyet a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett szolgáltatásokra 
és az előfizetői szerződésre tekintettel elfogad. 

7.2. A különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések 
 
7.2.1. Az Előfizető az egyedi előfizetői szerződésben meghatározhatja fizetés módját, mely a 
következők valamelyike lehet: 
a) készpénzzel az ügyfélszolgálati irodában, díjbeszedőnél illetve helyi megbízottnál, 
b) a Szolgáltató által biztosított vagy az Előfizető által indított készpénz átutalási utalvánnyal 
(csekkel), 
c) csoportos beszedési megbízás alapján lakossági folyószámláról pénzintézeti átutalás, 
d) Előfizető részéről történő pénzintézeti átutalás (átutalási megbízás vagy bankkártyával történő 
utalás útján), 
e) felhatalmazó levél alapján az Előfizető pénzforgalmi számlája terhére azonnali beszedési 
megbízás. 
A Szolgáltató által kibocsátott csekken kívüli bármely más fizetési módnál az Előfizető 
kötelezettsége a befizetés azonosításához szükséges adatok feltüntetése, melynek elmulasztásából 
vagy hiányos teljesítéséből eredő következmények az Előfizetőt terhelik. 
 
7.2.2. A Szolgáltató lehetőséget teremt arra, hogy az előfizetői szerződés alapján az egyéni 
Előfizető és a szolgáltatás díjának fizetője (Számlafizető) eltérő személy legyen. Ebben az esetben 
a Számlafizető lehet olyan természetes vagy jogi személy vagy más szervezet aki, vagy amely az 
előfizetői szerződésben foglalt fizetési feltételeket teljesíti.  
Amennyiben az egyéni Előfizető (természetes személy) és a Számlafizető (természetes vagy jogi 
személy, más szervezet) személye az előfizetői szerződésben elválik, úgy arról a Számlafizetőnek 
külön írásban a Szolgáltató felé nyilatkoznia kell vagy az előfizetői szerződést a Számlafizetőnek 
is alá kell írnia. Ebben az esetben az egyéni Előfizető a Számlafizetővel együtt a szolgáltatás 
díjának megfizetéséért egyetemlegesen felel. A Szolgáltató a jelen pont szerinti esetben is a 
tájékoztatásokat, értesítéseket, közléseket az Előfizető felé teszi meg, valamint díjtartozás esetén 
a szolgáltatással összefüggő jogkövetkezményeket az Előfizetővel szemben alkalmazza, és csak a 
díjkövetelését érvényesíti az Előfizetővel és Számlafizetővel egyetemlegesen. 

7.2.3. A kedvezmények, akciók és akciós díjak elérhetősége 
 
7.2.3.1. A Szolgáltatónak jogában áll az Előfizetők egyes rétegei, csoportjai számára az értékesítést 
elősegítendő, kedvezményes akciót szervezni. 
A Szolgáltató jogosult arra, hogy a kedvezményes akcióban történő részvétel feltételeit az ÁSZF 
rendelkezéseitől eltérően, az Előfizető részére összességében az ÁSZF általános szabályaitól eltérő 
és a 3. sz. melléklet szerinti díjaktól előnyösebben, az azonos helyzetben levők számára azonos 
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feltételekkel, akciónként eltérően szabályozza. A Szolgáltató ezen akciók nyilvánosságát saját 
érdekében biztosítja. A Szolgáltató az akció ideje alatt is köteles az Előfizetővel az ÁSZF általános 
szabályainak és a 3. sz. melléklet szerinti díjaknak megfelelő szerződést kötni, ha az Előfizető az 
akcióban nem kíván részt venni, vagy nem felel meg a meghirdetett feltételeknek. 
 
7.2.3.2. Akciós kedvezmény lehet: 
a) a belépési díj mértékének csökkentése vagy részletekben történő kiegyenlítése, 
b) valamely egyszeri díj elengedése vagy csökkentése, 
c) valamely szolgáltatás terjedelmének növelése, vagy díjmentesen illetve csökkentett díjjal 
történő, határozott időre szóló biztosítása, 
d) egyéb eseti kedvezmény(-ek), 
e) ajándéksorsolás 
f) az a)-e) pontok közül több lehetőség együttese. 
 
Az akció keretében a Szolgáltató a belépés és a határozott időre igénybe vett szolgáltatás díját 
összekapcsolhatja. 
A Szolgáltató az akcióba bevont földrajzi területet meghatározhatja és/vagy az akcióban részt 
vevők számát a jelentkezés sorrendjének megtartásával korlátozhatja. 
 
7.2.3.3. Akció meghirdetése esetén a Szolgáltató jogosult a részvétel feltételeit, valamint az akció 
keretén belül megkötött szerződése felmondása esetére szóló jogkövetkezményeket meghatározni. 
 
7.2.3.4. A Szolgáltató jogosult az Felhasználót az akcióból kizárni, ha nem felel meg az akciós 
szabályoknak. A kizárás okai különösen az, ha 
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. 
 
7.2.3.5. 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. 
 
7.2.3.6. Amennyiben akció keretében megkötött előfizetői szerződést az Előfizető az igénybe 
venni kívánt szolgáltatás vonatkozásában valamely alacsonyabb díjcsomag irányába (lefelé) 
módosítja, köteles az előfizetői díjkedvezményt az előfizetői szerződés módosításával egyidejűleg 
megfizetni. Felfelé módosítás esetén az Előfizetőnek a díjkülönbözetet az időszakból hátralevő 
hónapokra kell megfizetni. 
 
7.2.3.7. Az ÁSZF 4. sz. melléklete tartalmazza az akciók részletes leírását, így különösen azok 
időtartamát, feltételeit, díjait és a nyújtott kedvezményeket. E melléklet módosítása esetén a 
Szolgáltató köteles e mellékletet az ÁSZF módosítására vonatkozó általános szabályok szerint 
közzétenni és rendelkezésre bocsátani, továbbá - az előfizetők értesítését mellőzve - köteles azt a 
módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül a Hatóságnak megküldeni. 
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7.3. A kártérítési eljárás szabályai 
 
A kártérítési eljárás szabályait a 6.3.5. pont tartalmazza. 

7.4. Az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módjai 
 
7.4.1. A Szolgáltatót a mindenkor hatályos jogszabályok alapján terheli kötbérfizetési 
kötelezettség, azonban a Szolgáltató – a jogszabályi kötelező kötbéreken kívül – nem vállal további 
kötbérfizetési kötelezettséget. A jogszabályon alapuló kötbéresetek és –mértékek, valamint a 
kötbér megfizetésének módja a mindenkori jogszabályváltozás függvényében módosulnak vagy 
megszűnnek, és amely jogszabály módosulás nem jelenti az előfizetői szerződés Szolgáltató általi 
egyoldalú módosítását. 

7.5. A kompenzáció 
 
7.5.1. Szolgáltatóváltás esetén a Szolgáltató a számhordozás kezdeményezője részére 
kompenzációt fizet a Szolgáltatót terhelő esetben, mértékben és módon, azonban a Szolgáltató – a 
jogszabályi kötelező kompenzáción kívül – nem vállal további kompenzáció-, vagy kötbérfizetési 
kötelezettséget. A jogszabályon alapuló kompenzáció esetei és –mértékei, valamint a kompenzáció 
megfizetésének módja a mindenkori jogszabályváltozás függvényében módosulnak vagy 
megszűnnek, és amely jogszabály módosulás nem jelenti az előfizetői szerződés Szolgáltató általi 
egyoldalú módosítását.  

8.  A számhordozással, a szünetmentes Szolgáltatóváltással, a közvetítőválasztással 
kapcsolatos eljárások részletes szabályai 
 
A Szolgáltató a Telenor, illetve a Magyar Telekom útján biztosítja Előfizetőinek a 
számhordozhatóságot azon társszolgáltatók tekintetében, amelyekkel erre a Telenor, illetve a 
Magyar Telekom összekapcsolási szerződést kötött. Ha az Előfizető másik telefon Szolgáltatót 
választ, akkor a Szolgáltatónál használt telefonszámát átviheti az új Szolgáltatóhoz, amennyiben 
ennek jogszabályi és/vagy ÁSZF-ben rögzített feltételei fennállnak. 

8.1. A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai 
 
8.1.1. A számhordozással kapcsolatos általános szabályok azonosak a mindenkor hatályos és 
számhordozásra vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal.  
 
8.1.2. A számhordozással kapcsolatos díjakat a 3. sz. melléklet tartalmazza.  
 
8.1.3. Elszámolás 
A sikeresen végrehajtott számhordozás időpontjában az átadó Szolgáltató elszámolást készít 
a megszűnt előfizetői szerződésből eredően az Előfizetőt terhelő fizetési kötelezettségekről és 
a Szolgáltatót terhelő fizetési kötelezettségekről és az Előfizető javára fennálló különbözeti 
összeget a szolgáltatóváltás időpontjától számított 30 napon belül a volt Előfizető részére 
megfizeti. 
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8.2. Internet-hozzáférés szolgáltatók esetében a szünetmentes szolgáltatóváltással 
kapcsolatos eljárás részletes szabályai, amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetővé 
teszik 
 
Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 

8.3. A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai a közvetítőválasztást 
biztosító hálózati szerződésekben foglaltakkal összhangban 
 
Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető, a Szolgáltató közvetítő 
szolgáltató választását nem biztosítja. 

9. Az előfizetői szerződés időtartama, megszűnése 
 
9.1. Az előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy 
határozott. 
 
9.2. A határozott időtartamú előfizetői szerződés – a 9.2.1. pontban megjelölt kivétellel - legfeljebb 
12 hónapra köthető meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a 
határozatlan időtartalmú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és be kell mutatni annak 
részletes feltételeit. 
 
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. 
9.2.2. A 9.2. és 9.2.1 pontokban rögzített maximális időtartam nem vonatkozik az olyan 
részletfizetési szerződés időtartamára, amelyben az Előfizető vállalta, hogy kizárólag az előfizetői 
hozzáférési pont létesítését részletekben fizeti. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére 
vonatkozó részletfizetési szerződés nem terjedhet ki az elektronikus hírközlő végberendezésre, és 
nem akadályozhatja az előfizetőt az előfizetői szerződés időtartamához és megszűnéséhez 
kapcsolódó jogai gyakorlásában. 
 
9.3. A határozott idejű szerződés legrövidebb időtartama legalább a szerződéskötés hónapjának 
utolsó napjától számított 6 hónap. Az Előfizető kérésére kötött határozott idejű szerződés 
megkötésének feltétele az Előfizető általi tudomásul vétel arról, hogy az előfizetett díjcsomag 
tartalma és díja a szerződés időtartama alatt a mindenkori hatályos ÁSZF szerint módosulhat. A 
Szolgáltató jogosult a határozott időtartamra fizetendő díjat egy összegben igényelni. 
 
9.4. A Szolgáltató az általa szervezett ideiglenes akció keretében a 9.3. pont szerinti időtartamnál 
hosszabb vagy rövidebb minimális előfizetési időszakot is megállapíthat valamely 
szolgáltatás(ok)ra vonatkozó kedvezmény igénybe vételének feltételéül, mely esetben az akcióban 
részt vevő Előfizetőre az akcióban meghirdetett feltételek az érvényesek. 
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9.5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató mindenkori ÁSZF-ében meghatározott feltételektől 
kedvezőbb feltételekkel a szolgáltatás igénybevételét olyan módon lehetővé tenni, hogy az 
Előfizető által vállalt kötelezettségvállalás (ún.”hűségnyilatkozat”) ellenében a Szolgáltató 
feltételes kedvezmény biztosít meghatározott időtartamra (ún. „hűségidő”), határozott időtartamra 
kötött elfizetői szerződés alapján. 
 
9.6. Az Előfizető úgy a határozatlan, mint a határozott időtartamú előfizetői szerződés alapján az 
adott szolgáltatást a szerződés időtartama alatt jogosult bármikor igénybe venni, és a hálózaton 
biztosított előfizetői interfészhez az alapvető követelményeknek megfelelő elektronikus hírközlő 
végberendezést csatlakoztatni. 
 
9.7. A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozására jogosult úgy a határozatlan, mint a határozott 
időtartamú előfizetői szerződés vonatkozásában az 5.2. pontban meghatározott esetekben azzal, 
hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama a korlátozás időtartamával 
meghosszabbodik. 
 
9.8. A szolgáltatás szünetelésére az 5.1. pontban foglaltak szerint úgy a határozatlan, mint a 
határozott időtartamú előfizetői szerződés vonatkozásában sor kerülhet azzal, hogy amennyiben a 
Szolgáltató az Előfizető kérésére szünetelteti a szolgáltatást, úgy a határozott időtartamú előfizetői 
szerződés időtartama a legfeljebb 6 hónapig tartó szünetelés időtartamával meghosszabbodik 
 
9.9. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik 
a) valamelyik fél általi felmondással, 
- Előfizető felmondása esetén azonnali hatállyal,  
- az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással a 
9.12.2. pont szerint, 
- Szolgáltató felmondása esetén 60 napos felmondási idővel a továbbiakban megjelölt kivételekkel, 
b) valamelyik fél általi, a másik fél szerződésszegő magatartása miatti felmondással  
- a Szolgáltató által az Előfizető szerződésszegése címén történő felmondás 8 nap határidővel a 9.12.2. 
pont szerint,  
- a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti felmondás 15 napos felmondási idővel a 9.12.2. 
pont szerint,  
- a Szolgáltató által másik Szolgáltató  kérelmére 9.12.1. és 9.12.2. pont szerinti körülmény 
bekövetkeztekori felmondás, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát másik szolgáltató 
használja, vagy a díjat másik szolgáltató helyett szedi be, és a harmadik szolgáltató nem jogosult vagy 
nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére, 
- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a hiba 
kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani,  
- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha az előfizetői szolgáltatás 
vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, 
amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el, 
- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a szolgáltatást 30 
napig nem az előfizetői  szerződés szerint teljesíti, 
c) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,  
- Előfizető általi azonnali hatályú felmondás a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől számított 14 napon 
belül, ha a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak, vagy a 
szolgáltatás nem vehető igénybe 
d) a természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,  
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e) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, 
f) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes 
szolgáltatáscsomagokat, értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is külön-külön vagy 
összességükben) Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a 
megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 
g) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága teljes egésze vagy meghatározott földrajzi területre 
vonatkozó megszűnésével, 
h) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a feltétellel, 
hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli 
vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződés kifejezett szóbeli vagy írásos 
nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal 
szüntethetik meg a felek, 
i) az átadó Szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a számhordozásra vonatkozó szabályok 
szerint a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul, 
j) 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 újabb időpontjában, az előfizetői szerződés az előfizetői szerződés megkötésétől 
vagy az Eht. 129.§.(1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított 16. napon, vagy a felek 
előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban megjelölt napot követő 
napon megszűnik. 
k) ha az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén 
a Szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló 
határidőn belül megkezdi, az Előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon 
belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg 
l) ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítja, az Előfizető az az egyoldalú 
szerződésmódosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, 
további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést, a 10.1.2. pontban 
megjelölt felmondási jogot kizáró körülmények hiányában, 
m) mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a 
számhordozásra vonatkozó szabályok szerint a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az 
nem módosul, 
n) megszűnik az Előfizetővel kötött előfizetői szerződése az előfizetői hozzáférést nyújtó 
Szolgáltatónak a más szolgáltatóval kötött - olyan, az adott előfizetői hozzáférésen az Előfizető 
számára előfizetői szolgáltatás nyújtása céljából igénybe vett nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó - szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg, amelyről a Szolgáltató az előfizetőt 
értesíteni köteles a megszűnés előtt 15 nappal. 
 
9.10. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik 
a) a határozott idő leteltével, ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös 
akarattal - a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő 
leteltével a szerződést megszünteti, 
b) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,  
c) a természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,  
d) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, 
e) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes 
szolgáltatáscsomagokat, értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is külön-külön vagy 
összességükben) Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a 
megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 
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f) a Szolgáltató valamennyi, vagy egyes szolgáltatási területekre vonatkozó szolgáltatási 
jogosultságának megszűnésével, 
g) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a feltétellel, 
hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli 
vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződés kifejezett szóbeli vagy írásos 
nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal 
szüntethetik meg a felek, 
h) a Szolgáltató általi és az Előfizető szerződésszegése miatti felmondás esetén, 
- a Szolgáltató által az Előfizető szerződésszegése címén történő felmondás 15 nap határidővel, a 
9.12.1. pont szerint, 
- a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti felmondás 15 napos felmondási idővel, a 9.12.2. 
pont szerint, 
- a Szolgáltató által másik Szolgáltató kérelmére a 9.12.1. és 9.12.2. pont szerinti körülmény 
bekövetkeztekori felmondás, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát másik szolgáltató 
használja, vagy a díjat másik szolgáltató helyett szedi be, és a harmadik szolgáltató nem jogosult 
vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére, 
i) az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás esetén, 
- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a hiba 
kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani, 
- az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha az előfizetői szolgáltatás 
vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, 
amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el, 
- Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a szolgáltatást 30 
napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti,  
- Előfizető általi azonnali hatályú felmondás a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől számított 14 napon 
belül, ha a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak, vagy a 
szolgáltatás nem vehető igénybe 
 Előfizető általi határozott idejű előfizetői szerződés felmondása a szolgáltatás nyújtásának 
megkezdésétől számított 14 napon belül azonnali hatállyal, ha az előfizetői szerződés további 
teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy a szolgáltatás minősége nem felel meg 
az előfizetői szerződésben foglaltaknak vagy nem vehető igénybe, 
j) a Szolgáltató általi felmondás esetén 60 napos felmondási idővel, 
k) 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 újabb időpontjában, az előfizetői szerződés az előfizetői szerződés 
megkötésétől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított 16. 
napon, vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban 
megjelölt napot követő napon megszűnik. 
l) ha az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén a 
Szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn 
belül megkezdi, az Előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül 
indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, 
m) ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést az Előfizető az egyoldalú szerződésmódosításról szóló 
értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények 
nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést a 10.1.2. pontban megjelölt felmondási jogot 
kizáró körülmények hiányában. 
n) ha a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az egyéni Előfizető lakcímének 
vagy tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy tartózkodási helyéről új 
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lakcímére, vagy tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését, és a 
Szolgáltató az áthelyezési igényt rajta kívül álló okból teljesíteni nem tudja, az Előfizető a 
Szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül azonnali hatállyal, további 
jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú szerződést, 
o) mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a 
számhordozásra vonatkozó szabályok szerint a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az 
nem módosul, 
p) megszűnik az Előfizetővel kötött előfizetői szerződése az előfizetői hozzáférést nyújtó 
Szolgáltatónak a más szolgáltatóval kötött - olyan, az adott előfizetői hozzáférésen az Előfizető 
számára előfizetői szolgáltatás nyújtása céljából igénybe vett nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó - szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg, amelyről a Szolgáltató az előfizetőt 
értesíteni köteles a megszűnés előtt 15 nappal. 
 
9.11. A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével  
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, amely határozatlan idejű szerződésben 
meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az 
Előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési 
feltételeknél. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató három alkalommal köteles 
az Előfizetőt az Előfizetőt egyértelműen tartós adathordozó útján tájékoztatni a határozott idejű 
szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés 
megszüntetésének lehetséges módjaira, a szolgáltatás tekintetében legkedvezőbb díjszabásra.  A 
határozott idejű előfizetői szerződés megszűnését megelőző tájékoztatás kiterjed: 
a) a határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződés olyan 
lényeges tartalmi elemeire, amely az igénybe vett szolgáltatás esetében értelmezhető, így 
különösen az alapvető díjszabásra, az adatforgalmi korlátozásra, az adatátviteli sebességekre, a 
lefedettségre, a szolgáltatás keretében kínált csomag összetételére; 
b) a legkedvezőbb díjszabásra vonatkozó tájékoztatás tekintetében az Előfizető felhasználási 
szokásainak figyelembevételével a határozott időtartamú előfizetői szerződéssel igénybe vett 
szolgáltatás paramétereihez összességében leginkább hasonló legkedvezőbb díjazású díjcsomagra, 
továbbá 
c) a határozott idejű szerződés megszüntetésének általános szerződési feltételekben meghatározott 
lehetséges módjaira.  
 
A jelen, 9.11. pont előző rendelkezéseitől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői 
szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe  
a) ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a határozott 
idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést 
megszünteti. 
b) ha a felek közös akarattal kizárták annak lehetőségét, hogy a határozott időtartamú előfizetői 
szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés 
lépjen. 
 
A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról az Előfizető kifejezett 
nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. Nem 
hosszabbítható meg a szolgáltatáscsomagra vagy szolgáltatásokból és végberendezésekből álló 
csomagra vonatkozó határozott idejű előfizetői szerződés időtartama, ha a szerződés módosítására 
azért kerül sor, mert az Előfizető a Szolgáltatótól újabb elektronikus hírközlési szolgáltatást rendel 
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meg, vagy további elektronikus hírközlő végberendezést igényel, kivéve, ha az előfizető a 
szerződés módosításakor a meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul.  

9.12. A Szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 
 
Az előfizetői szerződés felmondására a Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult: 
 
9.12.1. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése címén az előfizetői szerződést legfeljebb 
15 nap felmondási idővel felmondással mondhatja fel, ha 
 
a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű 
működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a Szolgáltató a jogkövetkezményekre 
figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, 
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, vagy 
c) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztető 
értesítését követően is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére 
továbbértékesíti, vagy 
d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja. 
 
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő 
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt 
– szerződésben biztosított felmondási joga kivételével - felmondja, vagy a szolgáltató jelen pont 
szerinti felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, úgy ebben az esetben a szerződés 
felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet.  
 
9.12.2. A Szolgáltató az előfizetői szerződést 15 napos felmondási idővel felmondással mondhatja 
fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítést 
legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy 
kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 3 napon belül sem egyenlítette ki.  
 
Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét 
vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult szervhez 
kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a Szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető 
a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, és a szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat 
folyamatosan megfizeti. 
 
9.12.3. A Szolgáltató - a másik szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az előfizetői szerződést, 
ha a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát másik szolgáltató használja, vagy a díjat másik 
szolgáltató helyett szedi be, és 
a) a 9.12.1.a)-d) vagy 9.12.2. pontban foglalt feltételek teljesültek, valamint 
b) a harmadik szolgáltató nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve 
megszüntetésére. 
 
9.12.4. A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy – az ÁSZF 
5.2. pontjának feltételei szerint – korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben 
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az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a 
felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. 
 
9.12.5. A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását az Előfizetővel tartós adathordozó útján 
közli azzal, hogy a tartós adathordozó elérhetővé tételéről az Előfizetőt igazolható módon külön 
értesíti, kivéve, ha az alkalmazott tartós adathordozó jellege ez nem indokolja. 
 
9.12.6. Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő 
alatt a szerződésszegést megszünteti és a Szolgáltató erről tudomást szerez, az előfizetői szerződés 
nem szűnik meg. Erről a Szolgáltató az Előfizetőt haladéktalanul értesíti. 

9.13. Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 
 
9.13.1. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnésének eseteit a 9.9. pont tartalmazza. 
A határozatlan idejű szerződés megszüntetése nem mentesíti az Előfizetőt a szerződés hatálya alatt 
felmerült díjfizetési és annak járulékai, valamint a szolgáltatás megszüntetés miatti és 4. sz. 
mellékletben megjelölt díjak megfizetésének kötelezettsége alól, jogszabályban vagy az ÁSZF-
ben megjelölt kivételekkel. 
 
9.13.2. Az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult 
további jogkövetkezmények nélkül felmondani. A felmondás azon a napon hatályosul, amikor 
írásbeli felmondás esetén a felmondás azonosításához szükséges adatokat tartalmazó dokumentált 
információ (irat) a Szolgáltató ügyfélszolgálatához megérkezik, illetve – amennyiben az ÁSZF azt 
lehetővé teszi – más formában tett felmondás esetén a felmondás azonosításához szükséges 
információk a Szolgáltató ügyfélszolgálatához megérkeznek. 
Felmondásnak minősül az Előfizető részéről az is, ha a hálózat műszaki körülményeinek változása 
(pl. átépítés) esetén az Előfizető nem kívánja igénybe venni a hálózaton a Szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatást és nem fogadja el a Szolgáltató ez irányú szerződésmódosítási ajánlatát.  
Az Előfizető az előfizetői szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja. Ebben az 
esetben az Előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában megjelöli azt a határnapot, amely naptól 
a nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás megtételétől, vagy 
megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között lehet. A Szolgáltató e határnapon a 
szolgáltatás nyújtását megszünteti. 
 
9.13.3. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő 
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, úgy a szerződést a határozott időtartam lejárta 
előtt – jogszabályban vagy előfizetői szerződésben biztosított felmondási joga kivételével – nem 
jogosult felmondani. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az 
ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott 
időtartam lejárta előtt – jogszabályban vagy előfizetői szerződésben biztosított felmondási joga 
alapján - felmondja, vagy a szolgáltató jelen pont szerinti felmondására szerződésszegésével okot 
szolgáltat, úgy ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet. 
 
9.13.4. Az Előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést jogosult felmondani, ha 
a) a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 
napig nem tudja elhárítani, 



Készítés/utolsó módosítás dátuma: 2022.10.10.  60. oldal, összesen: 154 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                   AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési 
Feltételek 

b) az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több 
mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított 
el, 
c) a Szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti,  
és mely 9.13.4. a)-c) pontok szerinti esetben az előfizetői szerződés a felmondó nyilatkozat 
Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 
 
9.13.5. Amennyiben a Szolgáltató az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítja az Előfizető az 
egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítéstől kézhezvételétől számított 45 napon belül 
azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú 
előfizetői szerződést a 10.1.2. pontban megjelölt felmondási jogot kizáró körülmények hiányában. 
 
9.13.6. Az Előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést a szolgáltatás nyújtásának 
megkezdésétől számított 14 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja, ha az előfizetői szerződés 
további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az előfizetői szerződésben 
megjelölt előfizetői hozzáférési ponton vagy cím, helyrajzi szám szerint megjelölt igénybevételi 
helyen a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak vagy nem 
vehető igénybe. 
 
9.13.7. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés 
esetén a Szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló 
határidőn belül megkezdi, az Előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon 
belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg,    

9.14. Egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik 
 
9.14.1. Az előfizetői szerződés a Szolgáltató vagy az Előfizető általi felmondáson kívül megszűnik 
az alábbi esetekben: 
a) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,  
b) a természetes személy Előfizető  jogutód nélküli megszűnése esetén,  
c) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, 
d) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes csomagokat,  
értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is külön-külön vagy összességükben) Szolgáltató általi 
végleges megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 
60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, 
ge a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága teljes egésze vagy meghatározott földrajzi területre 
vonatkozó megszűnésével, 
f) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a feltétellel, 
hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli 
vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos 
nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal 
szüntethetik meg a felek, 
g) 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 újabb időpontjában, az előfizetői szerződés  az előfizetői szerződés 
megkötésétől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított 16. 
napon, vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban 
megjelölt napot követő napon megszűnik, 
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h) az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a számhordozásra vonatkozó szabályok 
szerint a szolgáltatóváltás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul, 
i) megszűnik az Előfizetővel kötött előfizetői szerződése az előfizetői hozzáférést nyújtó 
Szolgáltatónak a más szolgáltatóval kötött - olyan, az adott előfizetői hozzáférésen az Előfizető 
számára előfizetői szolgáltatás nyújtása céljából igénybe vett nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó - szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg, amelyről a Szolgáltató az előfizetőt 
értesíteni köteles a megszűnés előtt 15 nappal.  
9.14.2. A jelen ÁSZF vonatkozásában természetes személy Előfizető jogutód nélküli 
megszűnésének minősül az, ha a természetes személy törvényes vagy végintézkedésen alapuló 
örökös nélkül hal meg és az elhunyt Előfizető vonatkozásába kizárólag a Magyar Állam minősül 
örökösnek. Az Előfizető jogutódnak kérelme esetén a Szolgáltató és az Előfizető jogutóda az 
előfizetői szerződést a kétoldalú szerződésmódosítás szabályai szerint módosítja a 4.sz. melléklet 
szerinti szerződésmódosítási  díj jogutód általi megfizetése esetén. 

9.15. Az előfizetői szerződés megszűnésének szabályai, következményei 
 
9.15.1. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő 
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést jogosult a határozott időtartam 
lejárta előtt felmondani jogszabályban vagy előfizetői szerződésben biztosított felmondási joga 
alapján, a Szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket követeli, ha az 
Előfizető a készüléket a felmondást követően is meg kívánja tartani, a felmondáshoz egyéb 
hátrányos jogkövetkezményt nem fűz. 
 
9.15.2. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő 
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt 
- jogszabályban vagy előfizetői szerződésben biztosított felmondási joga hiányában - felmondja, 
vagy a Szolgáltató 9.12.1., 9.12.2. pont szerinti felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, 
a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti - ideértve a 
készülékvásárlásból eredő kedvezményeket is -, a felmondáshoz egyéb hátrányos 
jogkövetkezményt nem fűz.  
A jelen pont szerinti jogkövetkezményt a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől az 
előfizetői szerződés megszűnéséig (a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését 
követő napig) jogosult felszámítani. Ha az Előfizető által megtérítendő összeg csak a szerződés 
megszűnése után állapítható meg, akkor az Előfizető előzetes érdeklődésére a Szolgáltató ismerteti 
az összeg megállapításához alkalmazott, az előfizető szerződésére vonatkozó számítási módot 
olyan részletességgel, hogy az Előfizető az összeget előre ki tudja számítani. 
 
9.15.3. Ha az Előfizető a 9.13.4. pont szerinti esetkörben mondja fel a határozott idejű előfizetői 
szerződést, az Előfizető által megtérítendő készülékkedvezmény összege nem haladhatja meg sem 
az előfizetői szerződés megszűnésétől (a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő 
megérkezését követő nap) a határozott idő lejártáig fizetendő havi vagy időszaki díjak összegét, 
sem a készülékkedvezménynek a határozott időtartam hátralevő részére eső időarányos részét. 
 
9.15.4. Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak és az előfizetői szerződésnek 
megfelelő előfizetői felmondás esetében a Szolgáltató nem kötheti 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 
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szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszonyt nem 
érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. 
 
9.15.5. Amennyiben az Előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra 
kerül megkötésre, mivel az előfizetői szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is kapcsolódik, 
úgy a határozott idejű előfizetői szerződés lejártát vagy az Eht. 134. § (15) bekezdése szerinti 
elszámolást követően a Szolgáltató az Előfizető kérésére külön díjazás nélkül gondoskodik arról, 
hogy az e szerződéssel együtt vásárolt készülék bármely szolgáltató előfizetőjeként használható 
legyen (hálózat-függetlenítés). 
A hálózat-függetlenítés Szolgáltató általi megvalósításának szabályai az alábbiak:  
 
A Szolgáltató nem értékesít az Előfizető részére olyan készüléket, amely függetlenítést 
igényelne, mert az értékesített eszköz(ök) használható(ak) bármely szolgáltató előfizetőjeként. 
 
A Szolgáltató a jelen pont szerinti hálózat-függetlenítést az Előfizető kérelméről való 
tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül elvégzi, úgy, hogy a 
hálózat-függetlenítésre legkésőbb az elszámolással egyidejűleg kerüljön sor.  
E határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért fizet a mindenkor hatályos jogszabályok 
szerinti mértékben és módon a 7.4.1. pont szerint. 
Ha a hálózat-függetlenítést a Szolgáltató nem tudja végrehajtani, akkor a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerinti készülékkedvezményt fizeti meg az Előfizető részére a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerinti módon. A készülékkedvezmény megfizetésének elmulasztása, vagy 
késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti mértékben 
és módon a 7.4.1. pont szerinti kötbért fizeti az Előfizető részére. 
 
A jelen pont alkalmazásában készülék alatt az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott 
audiovizuális médiaszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő, kép és hang megjelenítésére 
alkalmas készüléket kell érteni. 
 
9.15.6. 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. 
 

9.16. Szolgáltatáscsomag különös szabályai 
 
9.16.1. Ha az Előfizetőnek kínált szolgáltatáscsomag vagy szolgáltatásokból és végberendezésből 
álló csomag tartalmaz legalább egy internet-hozzáférési szolgáltatást, a csomag minden elemére 
alkalmazni kell az Eht. 127. § (4g) bekezdését, a 132. § (3)-(6) bekezdését, a 134. § (14) 
bekezdését, a 144. § (10) bekezdését és a 150. § (2) és (3) bekezdését. 
 
9.16.2. Ha az Előfizető határozott időtartamú előfizetői szerződéssel szolgáltatáscsomagot vesz 
igénybe, és a Szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a határozott 
időtartam lejárta előtt jogosulttá válik az előfizetői szerződést a szolgáltatáscsomag részét képező 
bármely elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében felmondani, a szolgáltatáscsomag 
valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatása tekintetében jogosulttá válik a szerződés 
felmondására. 
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9.16.3. Az Előfizető jogosult a határozott időtartam lejárta előtt felmondani az Eht. 134. § (15) 
vagy (15b) bekezdése szerint az elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy szolgáltatáscsomag 
igénybevételére kötött előfizetői szerződést az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy a 
szolgáltatáscsomag valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatása tekintetében, ha: 
a) a szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 
napig nem tudja elhárítani, 
b) az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több 
mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított 
el, vagy 
c) a szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti. 
 
9.16.4. Ha a fogyasztónak kínált szolgáltatáscsomag vagy szolgáltatásokból és végberendezésből 
álló csomag tartalmaz legalább egy internet-hozzáférés szolgáltatást, a szolgáltatáscsomag minden 
elemére alkalmazni kell az Eszr. /22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet/ 26.§ (3), (4) és (7)-(9) 
bekezdésben foglaltakat, ideértve e rendelkezések azon elemekre történő értelemszerű 
alkalmazását is, amelyek egyébként nem tartoznának a hatályuk alá. 
 
9.16.5. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról az Előfizető 
kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással 
dönthetnek. Nem hosszabbítható meg a szolgáltatáscsomagra vagy szolgáltatásokból és 
végberendezésekből álló csomagra vonatkozó határozott idejű előfizetői szerződés időtartama, ha 
a szerződés módosítására azért kerül sor, mert az Előfizető a szolgáltatótól újabb elektronikus 
hírközlési szolgáltatást rendel meg, vagy további elektronikus hírközlő végberendezést igényel, 
kivéve, ha az Előfizető a szerződés módosításakor a meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul. 
 
9.16.6. Szolgáltatáscsomag esetén a felek megállapodhatnak abban, hogy a szüneteltetés kizárólag 
az Előfizető által kért szolgáltatásra terjedjen ki. 
 
9.16.7. Az olyan, internet-hozzáférés szolgáltatást is tartalmazó szolgáltatáscsomag esetén - 
ideértve azt is, ha a Szolgáltató az internet-hozzáférés szolgáltatást nem előfizetői szolgáltatással 
értékesíti -, amelyben az internet-hozzáférés szolgáltatás díja forgalomtól független, vagy az 
adatmennyiség előre meghatározott, a Szolgáltató a számlán és az Eht. 142. § (1) bekezdésében 
meghatározott számlamellékletben az internet-hozzáférés szolgáltatás díját - ideértve a szolgáltatás 
díjára vonatkozó kedvezményeket is - a többi, számlában foglalt szolgáltatás díjától elkülönítetten 
is feltünteti. 

10. Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei 

10.1. A szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei  
 
10.1.1. A Szolgáltató az előfizetői szerződést az ÁSZF-re és az egyedi előfizetői szerződésre is 
kiterjedően jogosult egyoldalúan módosítani. 
A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén köteles a módosításról a hatálybalépését 
megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett előfizetőket tartós adathordozón, az 
Eszr.-ben meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről 
és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt. 
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A Szolgáltató nem köteles a jelen pontban foglalt értesítési határidőt az ÁSZF azon módosításaira 
alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a 
módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti. 
Ha a Szolgáltató a már megkötött előfizetői szerződéseket nem érintő új szolgáltatás vagy 
feltételek bevezetése vagy módosítása miatt módosítja az ÁSZF-et, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt ÁSZF-et legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor közzéteszi. 
 
10.1.2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 
45 napon belül az Előfizető azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult 
felmondani az előfizetői szerződést. 
Nem jogosult az Előfizető a jelen pont szerint felmondani az előfizetői szerződést, ha a módosítás 
a) következtében az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
feltételek az Előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg, 
b) adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az Előfizető számára hátrányos rendelkezést, vagy 
c) kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul. 
 
10.1.3. A 10.1.2. a) pont vonatkozásában nem tekinthető az Előfizető számára előnyös 
módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, az adatátviteli sebességek, 
a lefedettség a szolgáltatás keretében kínált díjcsomag összetételének módosítása vagy a 
személyes adatok kezelésének az előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, 
még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal járnak együtt. 
 
A 10.1.2. b) pont vonatkozásában nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak valamely 
szerződési feltétel olyan változása, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket 
érdemben módosítja. 
 
10.1.4. Ha az Előfizetőnek kínált szolgáltatáscsomag vagy szolgáltatásokból és végberendezésből 
álló csomag tartalmaz legalább egy internet-hozzáférési szolgáltatást vagy egy nyilvánosan 
elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást, a csomag minden elemére alkalmazni 
kell – többek közt – az Eht. 132. § (3)-(6) bekezdését, illetve az ÁSZF 10.1.1. és 10.1.2. pontjában 
foglaltakat. 
 
10.1.5. Ha Szolgáltató helyébe (a továbbiakban: régi szolgáltató) - a Szolgáltatónak a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti átalakulása, egyesülése, szétválása, vagy a 
szolgáltatás nyújtásának adott területen történő megszüntetése következtében vagy szerződés 
alapján - más szolgáltató (új szolgáltató) lép, az érintett előfizetők felé a régi szolgáltató az Eht.-
nak és az ÁSZF-nek az előfizetői szerződés szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó 
szabályai szerint jár el, amennyiben az előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondására nem 
kerül sor. 

10.2. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei 
 
10.2.1. Az egyedi előfizetői szerződés módosítására az előfizetői szerződés megkötésének 
szabályai vonatkoznak. 
 
10.2.2. A szolgáltatás vonatkozásában áthelyezésre nem kerülhet sor. 
 



Készítés/utolsó módosítás dátuma: 2022.10.10.  65. oldal, összesen: 154 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                   AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési 
Feltételek 

10.2.3. Az Előfizető az igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t igénye szerint, de díjmentesen 
évente egy alkalommal módosíthatja, - kivéve, amikor a Szolgáltató egyoldalúan változtatja a 
csomagot és/vagy annak előfizetési díjait – mely igényt a Szolgáltató legkésőbb 
a) a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása miatt, amennyiben az Előfizető a módosítási 
igényét a Szolgáltatónak a szerződésmódosításra vonatkozó értesítése közlését követő 15 napon 
belül a Szolgáltatóhoz írásban bejelenti, a Szolgáltató általi szerződésmódosítás hatálybalépésével 
egyidejűleg 
b) a csomag más szolgáltatási szintű csomagra történő módosítása esetén legkésőbb a megrendelés 
napját követő hónap első napjától 
c) kiegészítő vagy értéknövelt szolgáltatás megrendelése esetén annak bekapcsolását a 
megrendelés napjától számított 2 munkanapon belül, 
d) kiegészítő vagy értéknövelt szolgáltatás lemondása esetén annak kikapcsolását a bejelentés 
napját követő hónap első napjától 
teljesíti. 
A Szolgáltató az Előfizető kérésére vagy valamely általa szervezett ideiglenes akció keretében 
fentiektől eltérő módosítási igényt is elfogadhat, illetve ajánlhat. 
 
Az Előfizető által indítványozott szerződésmódosítás feltétele, hogy az Előfizetőnek – az ÁSZF 
eltérő rendelkezése hiányában – sem a módosítási igény bejelentésekor, sem a módosítás 
időpontjában nem áll fenn lejárt és nem vitatott díjtartozása a Szolgáltatóval szemben. 
A Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződés Előfizető indítványára történő módosításáért a 3. sz. 
mellékletben meghatározott díjakat jogosult érvényesíteni az Előfizetővel szemben. 
 
10.2.4. Az egyedi előfizetői szerződésnek az Előfizető egyoldalú nyilatkozatával történő 
módosítására a következő esetekben kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy az Előfizetőnek – az 
ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – sem a módosítási igény bejelentésekor, sem a módosítás 
időpontjában nem áll fenn lejárt és nem vitatott díjtartozása a Szolgáltatóval szemben: 
 
10.2.4.1. Az Előfizető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja 
előfizetői minőségét (egyéni, üzleti), feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt 
legalább 15 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is 
elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. A Szolgáltató az előfizetői minőség 
módosítása hatályba lépésétől kezdődően a módosult előfizetői kategóriára vonatkozó díjakat 
számítja fel. 
Amennyiben az Előfizető előfizetői minőségét üzleti előfizetőre olyan csomag vonatkozásában 
igényli, melyben levő szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató nem jogosult üzleti előfizetők felé 
történő értékesítésre, úgy a szerződésmódosítás nem jön létre, vagy az Előfizető által egyidejűleg 
módosított csomag igénybevételre vonatkozó módosított tartalommal jön létre. 
 
10.2.4.2. Az Előfizető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja a 
fizetési módot, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 45 nappal 
megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt 
nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. 
Folyószámlás fizetési módra történő módosítás 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 pénzforgalmi számlaszám miatt) nem vezet eredményre, a Szolgáltató 
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– az Előfizető egyidejű értesítésével – visszatérhet a módosítás előtti fizetési módhoz. Ha a 
díjbeszedés folyamatosságában a pénzforgalmi számlás fizetésre való átállás során kimaradás 
történik, a Szolgáltató jogosult az Előfizető első sikeres pénzforgalmi számla terhelésekor vagy 
azt követően az aktuális díj mellett az időközben kialakult díjhátralék összegének leemelésére is. 

10.3. A kétoldalú szerződésmódosítás esetei 
 
10.3.1. Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél 
kezdeményezheti.  
10.3.2. A kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető 
elfogadottnak, ha azt az Előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta.  
Nem tekinthető az Előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának az előfizetői 
szerződés teljesítéséhez kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy kötelezettség 
teljesítése, így különösen a szolgáltatás további igénybevétele, illetve a szolgáltatás ellenértékének 
megfizetése, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Amennyiben az Előfizető a kétoldalú 
szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges magatartással nem 
fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad. 
10.3.3. A Szolgáltató szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatában közérthetően és áttekinthetően 
rögzíti, hogy az Előfizetői szerződés módosítása esetén a szerződés mely feltételei milyen módon 
változnak meg, továbbá tájékoztatji az Előfizetőt a szerződésmódosítás menetéről. 
10.3.4. A kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó előfizetői ajánlat csak akkor tekinthető 
elfogadottnak, ha azt a Szolgáltató kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Nem minősül a 
Szolgáltató tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának az előfizetői szerződés teljesítéséhez 
kapcsolódó alapvető előfizetői jog biztosítása, vagy kötelezettség teljesítése, így különösen a 
szolgáltatás további nyújtása, illetve az Előfizető kérelme megválaszolásának hiánya. 
 
10.3.5. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról az Előfizető 
kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással 
dönthetnek. Nem hosszabbítható meg a szolgáltatáscsomagra vagy szolgáltatásokból és 
végberendezésekből álló csomagra vonatkozó határozott idejű előfizetői szerződés időtartama, ha 
a szerződés módosítására azért kerül sor, mert az Előfizető ugyanazon internet-hozzáférési 
szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatótól újabb elektronikus hírközlési szolgáltatást rendel meg, vagy további elektronikus 
hírközlő végberendezést igényel, kivéve, ha az Előfizető a szerződés módosításakor a 
meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul. 

10.4. Az előfizetői hívószám megváltoztatása 
 
Az előfizetői hívószámot a Szolgáltató az alábbi esetekben változtathatja meg: 
a) ha az Előfizető kéri; 
b) ha a számváltoztatás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a 
Hatóság igazolta vagy 
c) ha a számváltoztatást jogszabály kötelezővé teszi. 
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A Szolgáltató az Előfizető kérésére az előfizetői hívószámot megváltoztatja, ha a szám 
megváltoztatásának műszaki feltételei adottak. A felek eltérő megállapodása hiányában a 
megváltozott hívószámot a szolgáltató választja ki a rendelkezésére álló számtartományból. 
 
Ha a Szolgáltató az előzőek szerint az Előfizető által kért előfizetői hívószám megváltoztatását 
műszaki feltételek hiányára hivatkozva megtagadja, azt részletesen megindokolja. 
 
Az előfizetői hívószám megváltoztatása esetén az Előfizető igényelheti, hogy a Szolgáltató a 
hívószámot ne rendelje más előfizetőhöz és a korábbi előfizetői hívószámon az új előfizetői 
hívószámról a Szolgáltató - a Szolgáltató által meghatározott szövegkészletből az Előfizető által 
választott szöveggel - tájékoztatást adjon. 
 
Az előzőekben meghatározott és az új előfizetői hívószámról szóló tájékoztatásra vonatkozó 
szolgáltatás, ha a változtatásra nem az Előfizető kérése alapján kerül sor, az Előfizető kérésének 
megfelelő ideig, de legfeljebb 3 hónapig díjmentes. 
 
A Szolgáltató az Előfizetőt tájékoztatja arról, hogy az Előfizető igényelheti a hívószám más 
előfizetőhöz való rendelésének mellőzését, valamint az új előfizetői hívószámról a Szolgáltató 
általi tájékoztatás adását a korábbi előfizetői hívószámon, valamint hogy – amennyiben 
a hívószám  megváltoztatására nem az Előfizető kérésére került sor – úgy az előzőek szerinti 
díjmentességi lehetőségről. Amennyiben a hívószám megváltoztatására nem az Előfizető kérésére 
került sor, úgy a Szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról az Előfizetőt legalább 30 
nappal előre értesíti. 
 
A Szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó 
szolgáltatás útján mindaddig tájékoztatást ad, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz, de 
legfeljebb az előfizetői hívószám megváltozásától számított 1 évig. 
 
A Szolgáltató az előfizetői hívószámot ............ idő után rendeli más előfizetőhöz. 

11. Adatkezelés, adatbiztonság 

11.1. A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, 
időtartama 
 
11.1.1. A Szolgáltató által nyilvántartott, az Előfizetőre vonatkozó személyes adatok körét, azok 
részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait az Előzetes Tájékoztatás mellékletét képező 
Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, mely utóbbi a Szolgáltató internetes honlapján található 
meg. 

11.2. Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről 
 
11.2.1. A Szolgáltató az általa nyilvántartott személyes adatokról az Előfizetőnek kérésére az 
Előfizető saját adatairól felvilágosítást ad. 
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által kezelt adataiban bekövetkezett változást a Szolgáltató 
felé nem jelenti be, úgy az Előfizető mulasztásának időtartamára a Szolgáltató mentesül az adatok 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése alól. 
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11.2.2. A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban 
megjelölt időtartamig tárolhatja, őrizheti, kezelheti. 
 
11.2.3. A Szolgáltató az Előfizető adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak az 
Adatkezelési Tájékoztató szerint teljesíthet. 
 
11.2.4. A Szolgáltatót külön jogszabályok alapján adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli 
Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját 
egyaránt terhelik. 
 
11.2.5. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
elektronikus hírközlő eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) 
 
A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 
megfelelő védelmi szintet nyújt. 
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához használt hálózat védelméről gondoskodik részben a 
hardver eszközökkel, részben szoftveres és más informatikai megoldásokkal. 
A Szolgáltató a nyilvántartási rendszereihez (műszaki, ügyfél) csak külön jogosított személyek 
részére biztosítja a hozzáférést.  
 
Amennyiben az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának 
rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz 
megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel 
rendelkező végberendezést csatlakoztatott, a Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatás 
igénybevételének korlátozására az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek 
csökkentésére az Előfizető egyidejű értesítésével. A Szolgáltató jogosult a jogellenesen eljáró 
Előfizető eredménytelen felszólítása esetén az előfizetői szerződést az Előfizető hibájából 
felmondani. 
 
Internet-hozzáférés esetén ugyancsak jogosult a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás 
igénybevételének korlátozására az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek 
csökkentésére az Előfizető egyidejű értesítésével, ha az Előfizető a szolgáltatást a 
Hálózathasználati Elvekbe ütköző módon használja (tiltott internet-használat), vagy az Előfizető 
veszélyezteti a Szolgáltató sávszélességgel való gazdálkodását és ezzel a szolgáltatás minőségét 
az Előfizető által az adott csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség 
túllépésével, vagy az Előfizető veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának működését egyéb módon 
(extrém használat). 
 
A műszaki és szervezési intézkedések - figyelembe véve a legjobb gyakorlatot, a legújabb 
eredményeket és a meghozandó intézkedések költségeit - a Szolgáltatónál, a hálózat 
egységességével és a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban jelentkező kockázatok mindenkori 



Készítés/utolsó módosítás dátuma: 2022.10.10.  69. oldal, összesen: 154 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                   AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési 
Feltételek 

mértékének megfelelő biztonsági szintet nyújtanak a kockázatok felhasználókra, egyéb 
hálózatokra és szolgáltatásokra gyakorolt hatásának megelőzése és minimalizálása érdekében. 
 
A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt és indokolt esetben a Felhasználót a hálózat egységességét 
és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a Szolgáltató által megtett műszaki és szervezési 
intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az Előfizető, a 
Felhasználó által tehető intézkedésekről. 
Ha a hálózat egységességét és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény 
következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató legalább 
ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználókat a korábban 
nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében a Felhasználó által tehető 
intézkedésekről, és azok várható költségeiről.  
 
11.2.6. A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén - ha a személyes adatok megsértése 
várhatóan hátrányosan érinti az Előfizető vagy más magánszemély személyes adatait vagy 
magánéletét –  a Szolgáltató erről az Előfizetőt vagy magánszemélyt is indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti. Nem kerül sor az érintett Előfizető vagy magánszemély értesítésére a személyes 
adataival való visszaélésről, ha Szolgáltató a hírközlési hatóságnak kielégítően igazolni tudja, 
hogy végrehajtotta a megfelelő technikai védelmi intézkedéseket, vagy, hogy ezen intézkedéseket 
alkalmazták a biztonság sérelmével érintett adatok tekintetében.  
 
11.2.7. Az Előfizető vagy más magánszemély, mint érintett (továbbiakban: Érintett) által tapasztalt 
jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató, mint Adatkezelő ellen. 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a 
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, 
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése 
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

12. Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok 
módosításának, visszavonásának feltételei 
 
12.1.  Azon üzleti Előfizető esetében, amely végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás vagy 
kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet, a Szolgáltató eltérhet az Eht. 127. § (1a), (4b), (4c) és 
(4g) bekezdésének, 128. § (5) bekezdésének, 129. § (1a)-(1c) bekezdésének, 134. § (14b) 
bekezdésének, valamint az 5. § (1)-(7) bekezdésének, 12. §-ának, 26. § (11) bekezdésének 
rendelkezéseitől, ha azon üzleti Előfizető, amely végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás 
vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet, legkésőbb az előfizetői szerződés megkötésekor 
kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a Szolgáltató e rendelkezésektől részben vagy egészben 
eltérjen. 
Az Előfizető a jelen pont szerinti nyilatkozatát írásban jogosult módosítani és a Szolgáltató a 
módosítást a nyilvántartásaiban legfeljebb 8 napon belül átvezeti. 
 
12.2. A természetes személy Előfizetőnek vagy a 12.1. pont szerinti végfelhasználónak minősülő 
mikrovállalkozásnak vagy kisvállalkozásnak vagy közhasznú szervezetnek a szerződéskötéskor 
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kell nyilatkoznia arról, hogy az előfizetői szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni 
(üzleti) előfizetőként kívánja igénybe venni. 
Amennyiben az Igénylő olyan szolgáltatáscsomagot kíván igénybe venni üzleti Előfizetőként, 
mely vonatkozásában a Szolgáltató nem jogosult üzleti előfizetők felé történő értékesítésre, úgy a 
szerződés nem jön létre, vagy az Előfizető által egyidejűleg módosított szolgáltatáscsomag iránti 
igényre vonatkozó módosított tartalommal jön létre. 
 
Az előfizetői minőség módosítására egyebekben a 10.2.4.1. pont szabályai az irányadók. 
 
12.3. Az Előfizető jogosult a szerződés megkötésekor vagy azt követően nyilatkozni az 
elektronikus értesítés (elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt 
értesítés) elfogadásáról.  
Az Előfizető az elektronikus értesítés elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a 10.2.4.1. pontban 
foglaltak szerint jogosult módosítani. 
 
12.4. Az Előfizető jogosult a szerződés megkötésekor vagy azt követően nyilatkozni arról, hogy 
adatai közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, valamint a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a 
továbbiakban: Grt.) 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grt. 
szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás céljából felhasználásra kerüljenek. 
Az Előfizető a jelen pont szerinti nyilatkozatát írásban jogosult módosítani és a Szolgáltató a 
módosítást a nyilvántartásaiban legfeljebb 8 napon belül átvezeti. 

13. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei 

13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 
 
13.1.1. 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 áramellátása 
biztosított . 
 
13.1.2. 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. 
 
13.1.3. Az Előfizető és a Felhasználó minden tőle elvárhatót köteles elkövetni a birtokába adott 
hírközlési eszköz (SIM kártya) megőrzéséért és épségének biztosításáért.  
Az Előfizető a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott hírközlési eszközt nem 
jogosult más célra (pl. más Szolgáltató általi szolgáltatás igénybevétele) használni, vagy azok 
használatát harmadik személynek átadni. 
 
13.1.4. 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 



Készítés/utolsó módosítás dátuma: 2022.10.10.  71. oldal, összesen: 154 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                   AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési 
Feltételek 

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.: hírközlési berendezést, vezetéket) elhelyezzen. 
 
13.1.5. Az Előfizetőt/Igénylőt együttműködési kötelezettség terheli a hiba kivizsgálásának során 
szükséges környező ingatlanokba való bejutással kapcsolatban.  
 
13.1.6. Az Előfizetőt bejelentési kötelezettség terheli a személyes adataiban és az elérhetőségi 
adataiban bekövetkező változás esetén a 2.1.3.8. és 13.4.1. pont szerint. 
 
13.1.7. 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 SIM kártyát) és amely 
visszaszolgáltatás költsége (pl. utazási költség a Szolgáltató ügyfélszolgálatához) az Előfizetőt 
terheli. A határidő túllépése az eszközök Előfizető általi elvesztésének minősül és az Előfizetőt a 
3. sz. melléklet szerinti 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 az 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. 

13.2. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata 
 
13.2.1. Az Előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Az Előfizető köteles a 
szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF és az egyedi előfizetői szerződés és az Előzetes 
Tájékoztatás alapján eljárni.  
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag a normál felhasználás szabályainak betartása 
mellett használható, visszaélésszerű jövedelemszerzésre nem használható. Nem számít normál 
felhasználásnak, ha a szolgáltatáshoz vagy szolgáltatáscsomaghoz használt SIM kártyát nem 
mobiltelefonba helyezi az Előfizető, illetőleg nem valós emberi felhasználás történik általa, 
valamint az, ha a hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban 
történik. A szolgáltatást vagy a szolgáltatáscsomagot tilos olyan eszközzel használni, amely nem 
rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel, ilyen pl. az adapter, 
modem, alközpont, egyéb berendezés. A szolgáltatás vagy a szolgáltatáscsomag ún. ipari célokra 
nem használható. Ipari célú felhasználásnak minősül  különösen, de nem kizárólag a telemarketing, 
az ügyfélszolgálati tevékenység, a tömeges SMS küldés. Nem rendeltetésszerű használat esetén a 
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Szolgáltató a szolgáltatást a számlázási időszak végéig korlátozza, melynek tényéről az Előfizetőt 
– a rendeltetésellenes használat Szolgáltató általi észlelésekor - értesíti. A korlátozás alatt elérhető 
szolgáltatásokat az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. Amennyiben az Előfizető a rendeltetésellenes 
használatot az említett korlátozástól számított újabb számlázási időszakon belül ismét 
megvalósítja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató jogosult az előfizetői 
szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni.  
 
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, a szolgáltatás vagy a szolgáltatáscsomag rendeltetésellenes használatából eredő 
károkért). 

13.3. A végberendezéssel, vagy az előfizetőnek átadott, de a Szolgáltató tulajdonát képező 
más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek 
 
13.3.1. Az Előfizetőt a végberendezéssel kapcsolatban terhelő kötelezettségekre vonatkozóan a 
4.3. pont szabályai az irányadók. 
 
13.3.2. 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 (különösen SIM kártya) 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. 
 
13.3.3. A határozott idejű előfizetői szerződés lejártát követően a Szolgáltató az Előfizető kérésére 
külön díjazás nélkül köteles gondoskodni arról, hogy az e szerződéssel együtt vásárolt készülék 
bármely Szolgáltató előfizetőjeként használható legyen (hálózat-függetlenítés). 
A jelen pont alkalmazásában készülék alatt az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott 
audiovizuális médiaszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő, kép és hang megjelenítésére 
alkalmas készüléket kell érteni. 

13.4. Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás 
 
13.4.1. 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. 
 
13.4.2. Ha az Felhasználó vagy Előfizető valamely, az igénybejelentésben vagy az előfizetői 
szerződésben szereplő személyes adata megváltozik, köteles azt előzetesen, de legkésőbb a 
változást követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy 
meghatalmazott képviselője útján írásban (postai levélben, telefaxon) bejelenteni. Az adatváltozás 
bejelentése és annak a Szolgáltató általi tudomásulvétele visszaigazolása esetén az előfizetői 
szerződés a változott adatokkal van hatályban. 
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Ha az Felhasználó vagy az Előfizető az adatváltozás bejelentését elmulasztja, vagy fenti határidőn 
túl teszi meg, az Felhasználó vagy Előfizető ebből adódó esetleges káráért vagy bármely 
többletköltségéért a Szolgáltató nem felelős, és a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy 
többletköltséget a Szolgáltató az Felhasználóvel vagy Előfizetővel szemben jogosult érvényesíteni. 
Nem minősül a jelen pont szerinti adatváltozásnak az Felhasználó vagy Előfizető 
személyváltozása, melyre a szerződésmódosítás szabályai az irányadók. 
 
13.4.3. Ha az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő és kapcsolattartásra megjelölt adata 
megváltozik, köteles azt lehetőség szerint a változást megelőzően, de legkésőbb a változást követő 
3 munkanapon belül a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy meghatalmazott 
képviselője útján írásban (postai levélben, telefaxon) bejelenteni.  
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. 
 
13.4.4. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által indokoltan igényelt és az Előfizető személyes 
adatainak sérelmével nem járó, a szolgáltatásnyújtással összefüggő adatszolgáltatásokat 
haladéktalanul teljesíteni. 

14. A kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és 
azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó 
tájékoztatás 
 
Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 

15. Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó 
médiaszolgáltatások felsorolása, valamint – amennyiben a Szolgáltató fel kívánja tüntetni – 
az Eht. 132. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok, továbbá a kiegészítő 
médiaszolgáltatások felsorolása és meghatározása. 
 
Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 

16. A fogyatékossággal élő végfelhasználók számára nyújtott termékek és szolgáltatások 
részletei és tájékoztatás az ezekkel kapcsolatos aktuális információk elérhetőségéről 
 
A Szolgáltató által a fogyatékossággal élő végfelhasználók részére nyújtott termékek és 
szolgáltatások részletei és az ezekkel kapcsolatos aktuális információk elérhetőségéről szóló 
tájékoztatás a Szolgáltató internetes honlapján található meg. 
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1. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 
 
1. Az  elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési Szolgáltató általi 
megsértése esetén NMHH Hivatalához: [Eht. 10.§ (1) 13.] 
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
  
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. 
E-mail: info@nmhh.hu 
Postacím:1376 Budapest,  Pf. 997. 
Fax: (+36 1) 468 0680 
 
Helyi illetőséggel rendelkező ügyfélkapcsolati pontok: 
NMHH Debreceni Hatósági Iroda 
 Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 
 Telefon: (+36 52) 522 122 
      
NMHH Miskolci Hatósági Iroda 
 Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. 
 Telefon: (+36 46) 555 500 
      
 NMHH Pécsi Hatósági Iroda 
Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53. 
 Telefon: (+36 72) 508 800 
      
  NMHH Soproni Hatósági Iroda 
Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. 
 Telefon: (+36 99) 518 500 
      
   NMHH Szegedi Hatósági Iroda 
Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. 
 Telefon: (+36 62) 568 300 
 
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 
2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, 
hallgatókat, fogyasztókat megillető, elektronikus hírközléssel kapcsolatos méltánylást 
érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítése érdekében, valamint valamely elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve 
nem tartozik a Médiatanács, az Elnök vagy a Hivatal hatáskörébe, 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 

mailto:info@nhh.hu
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Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 5. 
Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. 
 Telefon:  (+36 1) 429 8644  Fax: (+36 1) 429 8761  
web: http://www.mediaeshirkozlesibiztos.hu/ 
 
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 
3. Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési Szolgáltató 
általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht.-ban vagy 
az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések 
fogyasztókkal szembeni megsértése, valamint az Eht. 129. § (2) bekezdésében, 130. § (1) 
bekezdés második mondatában, 130. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134. § (14) 
bekezdésének első mondatában, 144. § (1) bekezdésében vagy az Eht. végrehajtására 
kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési Szolgáltató általi 
tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények - az egyedi előfizetői szerződés és az 
általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve - 
fogyasztókkal szembeni megsértése esetén, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (természetes személy ügyében) [Eht. 
21.§ (6)-(8), Fttv. 10.§ (1)], a 387/2016.(XII.2.) Korm.sz. rendelet szerinti illetékességi szabályok 
szerint: 
 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. 
Telefon: (1) 450-2598 
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 
 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 
Telefon: (1) 459-4843  
E-mail: fogyved@pest.gov.hu 
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. 
Telefon: 06-76-795-710  
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. 
Telefon: 06 (72) 896-288 

mailto:fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
mailto:fogyved@pest.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
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E-mail: muszak@baranya.gov.hu 
 
Békés Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 5600 Békéscsaba József Attila u. 2-4. 
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba József Attila u. 2-4. 
Telefon: (66) 546-150 
E-mail: fogyved@bekes.gov.hu 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Telefon: 46/512-971 
Email: szendrei.szilvia@borsod.gov.hu fogyasztovedelem@borsod.gov.hu 
 
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Hatósági Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
Telefon: 62/680-532 
E-mail: petrik.sandor@csongrad.gov.hu 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8. 
Fax: 06-22-313-564  
E-mail: kneifel.robert@fejer.gov.hu 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7. 
Telefon: (96) 795-950 
Fax: (96) 795-955 
E-mail: fogyasztovedelem[kukac]gyor.gov.hu 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: Debrecen (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) 
Tel.: (+36 52) 533-924 
Fax: (+36 52) 327-753 
E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu 
 
Heves Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

mailto:muszak@baranya.gov.hu
mailto:fogyved@bekes.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem@borsod.gov.hu
mailto:petrik.sandor@csongrad.gov.hu
mailto:kneifel.robert@fejer.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu
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Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
Levélcím: 3301 Eger, Pf. 81. 
Telefon: 06 (36) 515-469 
Fax: 06 (36) 516-040  
E-mail: fogyved[kukac]heves.gov.hu 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8. 
Telefon: (56) 422-603  
E-mail: jasz.kmmf@jasz.gov.hu 
 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2. 
Telefon: (34) 309-303 
Fax: (34) 309-302 
E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu 
 
Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 3100 Salgótarján, Mérleg u. 2. 
Levélcím: 3100 Salgótarján, Pf. 308. 
Telefon: 06 (32) 511-116  
E-mail: fogyved{kukac}nograd.gov.hu 
 
Somogy Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 7400, Kaposvár, Vásártéri u. 2. 
Telefon: 06 (82) 510-868 
E-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.  
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza Pf:77. 
Telefon: 06-42/500-694 
Fax: 06-42/504-398  
E-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu 
 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 

mailto:jasz.kmmf@jasz.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem@somogy.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu
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Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3. 
Telefon: (74) 795-385 
Fax: (74) 999-103 
E-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu 
 
Vas Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 
Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 29 
Telefon: 94/505-220, 94/ 505-219 
Fax: 94/506-984  
E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu 
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím, Térkép: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.  
Telefon: (88) 550-510 
Fax: - 
E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu 
 
Zala Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. 
Telefon: 92/510-530  
E-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu 
 
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról  
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 
4. A Szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 
1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására 
kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési Szolgáltató általi 
tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az 
általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve – 
fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45.§, Fttv. 10.§ (3)] 
 
Gazdasági Versenyhivatal 
1054 Budapest V, Alkotmány u. 5. (levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.) Tel: (1) 472-8900, E-
mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu 
 
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 

mailto:fogyasztovedelem@tolna.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem@vas.gov.hu
mailto:veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu
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1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról 
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról  
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 
5. A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén: 
 
A Szolgáltató székhelye szerinti Önkormányzat jegyzője 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. (telefon: +36-1-305-3208, fax: +36-1-307-4008) 
e-mail: jegyzo@bpxv.hu) 
 
6. Az első fokon illetékes bírósági fórum: 
 
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 
Postacím: 1325 Budapest, Pf. 109. 
Cím: Budapest IV., Tavasz u. 21. 
Központi telefonszám: +36-1/231-6700 
  
Fővárosi Törvényszék 
Postacím: 1363 Pf. 16. 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. 
Központi telefonszám: +36-1-354-6000 
 
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 
1952. évi III. törvény, 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 
1959. évi IV. törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  
 
7. Az előfizető és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a 
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek 
közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli 
rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén 
pedig az ügyben döntés hozatala (amennyiben az előfizető a Szolgáltatóval már közvetlenül 
megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az illetékes Békéltető Testület: [Fgytv. 18.§ (1)] 
 
Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület: 
Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefon: (1) 488-2131, (1) 488-2186 (fax) 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 
 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefon: (76) 501-525, (76) 501-532, (70) 7028-403 
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

mailto:jegyzo@bpxv.hu
mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
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Baranya Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Telefon: (72) 507-154, (20) 283-3422 
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu 
 
Békés Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefon: (66) 324-976 
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefon: (46) 501-091 (új ügyek), (46) 501-871 (folyamatban levő ügyek) 
E-mail: bekeltetes @bokik.hu 
 
Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefon: (1) 488-2131, (1) 488-2186 (fax) 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefon: (62) 554-250/118 mellék 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 
 
Fejér Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 
Telefon: (22) 510-310 
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefon: (96) 520-217 
E-mail:bekeltetotestulet@gymskik.hu; 
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Telefon: (52) 500-710, (52) 500-735 
E-mail: bekelteto@hbkik.hu 
 
Heves Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint  
Telefon: (36) 416-660/105 
E-mail: bekeltetes@hkik.hu 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba. 

tel:066632976
mailto:bekeltetes@bmkik.hu
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Telefon: 20/373-2570 
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu 
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefon: (34) 513-010 
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu 
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefon: (32) 520-860 
E-mail: nkik@nkik.hu  
 
Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.  
Telefon: (1) 269-0703 
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu  
 
Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Telefon: (82) 501-000 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefon: (42) 420-180 
E-mail:bekelteto@szabkam.hu; 
 
Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefon: (74) 411-661, (30) 6370-047 
E-mail: kamara@tmkik.hu 
 
Vas Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. 
Telefon: 30/9566-708 (Dr. Kövesdi Zoltán elnök) 
E-mail: bea@vmkik.hu (Pergel Bea munkatárs) 
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 
Telefon: (88) 412-150 
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 
 
Zala Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 
Telefon: (92) 550-513 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu  
 
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok: 

mailto:bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
mailto:nkik@nkik.hu
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
mailto:bea@vmkik.hu
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
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1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
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2. sz. melléklet: A szolgáltatás minőségi mutatói 
 
Az előfizetői szolgáltatások vállalt szolgáltatásminőségi célértékei 

 
 
 
 

 
Minőségi mutató megnevezése 

 
Célérték 

 
1./ 
Az első csatlakozás létesítési ideje 
 

≤14 nap 

 
2./ Hibaarány hozzáférési vonalanként 
 

1% 
 

 
3./  A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen 
belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya 
 

50% 

 
4./ A számlahelyességi panaszok száma 
 

1% 

 
5./A  A megszakadt hívások aránya 
 

2% 

6./ Hívás felépítési idő < 7 sec 
(másodperc) 

7./ Hívás minősége 

2,3-nál 
magasabb 

skálaérték az 
esetek 95%-
ában 80 % 

8./  Sikertelen hívások aránya 1 % 

9./ Hívásfelépítési hiba valószínűsége 1 % 

 
Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 
 
1./ Az első csatlakozás létesítési ideje, amely az érvényes szolgáltatásmegrendelés közvetlen 
szolgáltatóhoz történő beérkezése és a működő szolgáltatás rendelkezésre bocsátása között eltelt 
idő, kivéve a visszavont megrendelések. 
. 
 
Új hozzáférés létesítésnek minősül az első hozzáférés létesítés. Amennyiben a Szolgáltató és az 
előfizető megegyezik, hogy több szolgáltatási tétel megrendelését lépcsőzetesen teljesíti, akkor 
minden egyes jóváhagyott szállítási időpont külön megrendelésnek számít mérési szempontból.  
Kizárt esetek különösen: 
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− visszavont megrendelések, 
− azok az esetek, amikor a szolgáltatást az előfizetőnek kell aktiválnia (pl. pre-paid szolgáltatás), 
− ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem lehetséges a 

megkívánt időben, 
− ha az Felhasználó halasztást, vagy későbbi időpontot kért a létesítésre. 
 
2./ A hibaarány hozzáférési vonalanként, amely a hozzáférési vonalanként bejelentett évenkénti 
hibák száma. 
 
3./ A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos 
bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások 
esetén, amely két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható. 
Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a Szolgáltató ÁSZF-
ben közzétett telefonos ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra érkezett és az ügyintéző által 60 
másodpercen belüli bejelentkezéssel fogadott hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé 
indított sikeresen felépült hívások esetén az összes beérkezett híváshoz képest, százalékban 
kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható). 
Amennyiben a Szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében 
hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását 
kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az 
ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását 
követően kell számítani. 
 
4./ A számlahelyességi panaszok száma, amely azon számlák aránya szolgáltatásonként, 
amelyekre vonatkozóan a számla helyességét illetően az előfizető panaszt tett. 
 
5./ A megszakadt hívások aránya, amely a bejövő és kimenő hívások aránya, amelyek a kapcsolat 
megfelelő létrejötte után megszakadnak, mielőtt a felek a hívást a szokványos módon befejeznék 
és a hívás korai megszakítására a szolgáltató hálózatában előálló ok miatt kerül sor. 
 
6./ Hívás felépítési idő: másodpercben, a leggyorsabban felépülő 95%-nyi hívás átlagos felépítési 
ideje. A hívás felépítési ideje azon időtartam, amely alatt a hívás felépül, azaz a híváshoz szükséges 
információ elküldése és a válasz vagy foglaltsági jelzés között eltelt időtartam.  Az alapadatokat 
dedikált mérési rendszer szolgáltatja. 
 
8./ Sikertelen hívások aránya: A sikertelen hívások aránya a megkísérelt összes hívások számához 
képest belföldi illetve nemzetközi hálózatba irányuló hívások esetén %-ban kifejezve. 
 
A minőségi mutató származtatása a Szolgáltató rendszerében keletkezett adatok alapján történik 
akként, hogy a vizsgált időszakban a megfigyelt forgalom vonatkozásában a sikeres hívások száma 
osztásra kerül a megkísérelt hívás számával és szorzásra kerül 100-zal [%]. 
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3. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, 
díjmeghatározások 

3.a.) sz. melléklet: Szolgáltatás és előfizetési díjak Telenor hálózatban: 
  
Hang + mobil internet díjcsomagok: 

 
Alap dijcsomag 

 
Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 

Havi díj 2360, -- Ft / 2997, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 60 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 500 MB 
SMS belföldi hálózatba 0 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 11.9 Ft / 15.11 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 11.9 Ft / 15.11 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 11.9 Ft / 15.11 Ft 
SMS 29 Ft / 36.83 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
4 GB 851,-- Ft / 894,-- Ft 
7 GB 2350,-- Ft / 2468,-- Ft 
13 GB 3015,-- Ft / 3166,-- Ft 
24 GB 4295,--Ft / 4510,-- Ft 
50 GB 5727,--Ft / 6013,-- Ft 
Korlátlan 0,--Ft / 0,-- Ft 

 
 

 
 
 
A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához 
tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming 
díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 
3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő. 
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Blue 5 dijcsomag (Már nem értékesíthető) 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 3500, -- Ft / 4445, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 150 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 500 MB 
SMS belföldi hálózatba 30 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
SMS 29 Ft / 36.83 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
4 GB 2128,-- Ft / 2234,-- Ft 
7 GB 3615,-- Ft / 3796,-- Ft 
13 GB 4638,-- Ft / 4870,-- Ft 
24 GB 6607,--Ft / 6937,-- Ft 
50 GB 8811,--Ft / 9252,-- Ft 
Korlátlan 12500,--Ft / 13125,-- Ft 

 
A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához 
tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming 
díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 
3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő 
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Prémium dijcsomag (Már nem értékesíthető) 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 3500, -- Ft / 4445, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 250 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 500 MB 
SMS belföldi hálózatba 30 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
SMS 29 Ft / 36.83 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
4 GB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
7 GB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
13 GB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
24 GB 0,--Ft / 0,-- Ft 
50 GB 0,--Ft / 0,-- Ft 
Korlátlan 0,--Ft / 0,-- Ft 

 
 

A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához 
tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming 
díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 
3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő 
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Prémium plusz dijcsomag (Már nem értékesíthető) 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 3500, -- Ft / 4445, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 150 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 4 GB 
SMS belföldi hálózatba 0 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
SMS 29 Ft / 36.83 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
4 GB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
7 GB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
13 GB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
24 GB 0,--Ft / 0,-- Ft 
50 GB 0,--Ft / 0,-- Ft 
Korlátlan 0,--Ft / 0,-- Ft 

 
A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához 
tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming 
díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 
3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő 
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Fix L dijcsomag (Már nem értékesíthető) 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 7795, -- Ft / 9900, -- Ft 
Ebből lebeszélhető korlátlan perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 4 GB 
SMS belföldi hálózatba  50 db  
SMS Telenor hálózatba  korlátlan  
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 29 Ft / 36.83 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
4 GB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
7 GB 2350,-- Ft / 2468,-- Ft 
13 GB 3015,-- Ft / 3166,-- Ft 
24 GB 4295,--Ft / 4510,-- Ft 
50 GB 5727,--Ft / 6013,-- Ft 
Korlátlan 8125,--Ft / 8531,-- Ft 

 
 
A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához 
tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming 
díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 
3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő 
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Fix M dijcsomag (Már nem értékesíthető) 

 
Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 

Havi díj 6900, -- Ft / 8763, -- Ft 
Ebből lebeszélhető korlátlan perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 4 GB 
SMS belföldi hálózatba 50 db 
SMS Telenor hálózatba  korlátlan  
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 29 Ft / 36.83 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
4 GB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
7 GB 2350,-- Ft / 2468,-- Ft 
13 GB 3015,-- Ft / 3166,-- Ft 
24 GB 4295,--Ft / 4510,-- Ft 
50 GB 5727,--Ft / 6013,-- Ft 
Korlátlan 8125,--Ft / 8531,-- Ft 

 
 
A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához 
tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming 
díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 
3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő 
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VIP Premium dijcsomag 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 2879, -- Ft / 3656, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 250 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 500 MB 
SMS belföldi hálózatba 30 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 7.9 Ft / 10.03 Ft 
SMS 29 Ft / 36.83 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
4 GB 373,-- Ft / 392,-- Ft 
7 GB 1872,-- Ft / 1966,-- Ft 
13 GB 2537,-- Ft / 2664,-- Ft 
24 GB 3817,--Ft / 4008,-- Ft 
50 GB 5249,--Ft / 5511,-- Ft 
Korlátlan 7647,--Ft / 8029,-- Ft 

 
 
A tarifa 1 év hűségidővel vehető igénybe  új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához 
tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming 
díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 
3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő 
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VIP Fix dijcsomag 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 6435, -- Ft / 8172, -- Ft 
Ebből lebeszélhető korlátlan perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 4 GB 
SMS belföldi hálózatba 50 db 
SMS Telenor hálózatba  korlátlan  
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 0 Ft / 0 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
4 GB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
7 GB 1015,-- Ft / 1066,-- Ft 
13 GB 1680,-- Ft / 1764,-- Ft 
24 GB 2960,--Ft / 3108,-- Ft 
50 GB 4392,--Ft / 4612,-- Ft 
Korlátlan 6790,--Ft / 7130,-- Ft 

 
A tarifa 1 év hűségidővel vehető igénybe  új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához 
tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming 
díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 
3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő 
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Standard Mini dijcsomag 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 1900, -- Ft / 2413, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 150 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 500 MB 
SMS belföldi hálózatba 20 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 7 Ft / 8.89 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 7 Ft / 8.89 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 7 Ft / 8.89 Ft 
SMS 22 Ft / 27.94 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 478,-- Ft / 502,-- Ft 
4 GB 1335,-- Ft / 1402,-- Ft 
7 GB 2350,-- Ft / 2468,-- Ft 
13 GB 3015,-- Ft / 3166,-- Ft 
24 GB 4295,--Ft / 4510,-- Ft 
50 GB 5727,--Ft / 6013,-- Ft 
Korlátlan 7125,--Ft / 7481,-- Ft 

 
A tarifa 1 év hűségidővel vehető igénybe új előfizetéssel. A tarifához tartozó egyéb 
szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában 
felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 
pontban leírtaknak megfelelő 
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Standard Fix dijcsomag 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 4700, -- Ft / 5969, -- Ft 
Ebből lebeszélhető korlátlan perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 4 GB 
SMS belföldi hálózatba 50 db 
SMS Telenor hálózatba  korlátlan  
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 0 Ft / 0 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
500 MB 0,-- Ft / 0,-- Ft 
4 GB 1335,-- Ft / 1402,-- Ft 
7 GB 2350,-- Ft / 2468,-- Ft 
13 GB 3015,-- Ft / 3166,-- Ft 
24 GB 4295,--Ft / 4510,-- Ft 
50 GB 5727,--Ft / 6013,-- Ft 
Korlátlan 7125,--Ft / 7481,-- Ft 

 
A tarifa 1 év hűségidővel vehető igénybe új előfizetéssel. A tarifához tartozó egyéb 
szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában 
felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 
pontban leírtaknak megfelelő 
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Mobil internet díjcsomagok: 
 
Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés 
sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő minden mobilinternet csomag esetén. 

 
Standard N Start dijcsomag 

 
Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 

Havi díj 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 0 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 4 GB 
SMS belföldi hálózatba 0 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 22.83 Ft / 28.99 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
4 GB 2190,-- Ft / 2300,-- Ft 

 
Standard N Aktív dijcsomag 

 
Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 

Havi díj 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 0 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 7 GB 
SMS belföldi hálózatba 0 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 22.83 Ft / 28.99 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
7 GB 3290,-- Ft / 3455,-- Ft 
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Standard N Médium dijcsomag 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 0 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 13 GB 
SMS belföldi hálózatba 0 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 22.83 Ft / 28.99 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
13 GB 3990,-- Ft / 4190,-- Ft 

 
 

Standard N Heavy dijcsomag 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 0 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 24 GB 
SMS belföldi hálózatba 0 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 22.83 Ft / 28.99 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
24 GB 4990,--Ft / 5240,-- Ft 
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Standard N Pro dijcsomag 
 

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 
Havi díj 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 0 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum 50 GB 
SMS belföldi hálózatba 0 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 22.83 Ft / 28.99 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
50 GB 5490,--Ft / 5765,-- Ft 
Korlátlan 0,--Ft / 0,-- Ft 

 
Standard N Unlimited dijcsomag 

 
Előfizetési díj ( nettó / bruttó ): 

Havi díj 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Ebből lebeszélhető 0 perc 
Számlázási egység 1 másodperc 
4G internet kötelező minimum korlátlan 
SMS belföldi hálózatba 0 db 
Csoporthívás 0,-- Ft / 0,-- Ft / 
Telefonadó ügyfelek részére 0,-- Ft / 0,-- Ft / 

Percdíjak 
Telenor és hangposta-hívás 0 Ft / 0 Ft 
Vodafone és Telekom hívás 0 Ft / 0 Ft 
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft / 0 Ft 
SMS 22.83 Ft / 28.99 Ft 

Egyéb díjak 
Utalásos fizetés: 0, -- Ft / 0, -- Ft 
Csekkes fizetés: 315, -- Ft / 400, -- Ft 
Szerződéskötési díj / Belépési díj:  

Igényelhető internet 
Korlátlan 6571,--Ft / 6900,-- Ft 
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3.b.) sz. melléklet: Kiegészítő és speciális szolgáltatások és díjai, kapcsolódó díjak és 
költségtérítések 
 

Távbeszélő szolgáltatások (Ft) 
 Egyszeri díjak Havi előfizetési díjak 

 Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 
Titkos szám 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 
Rejtett szám 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 
Részletes számla, egyszeri 
(papír, e-mail) 0.- 0.- 0.-    

Különleges 
telefonszám/szép szám (a 
megjelölt összegtől) 

23622.- 6378.- 30000.-    

Ügyfél által választott 
szám 11732.- 3168.- 14900.-    

 
Értéknövelt szolgáltatások (Ft) 
 Nettó ÁFA Bruttó 
Hívószámkijelzés (bejövő) 0.- 0.- 0.- 
Hívástiltás (nemzetközi) 300.- 81.- 381.- 
Hívásátirányítás, ha foglalt 30.- 8.10.- 38,10.- 
Hívásátirányítás, ha nincs válasz 30.- 8.10.- 38,10.- 
Minden hívás átirányítása 30.- 8.10.- 38,10.- 
Hívástiltás (minden kimenő) 0.- 0.- 0.- 
Kimenő hívószámtiltás 0.- 0.- 0.- 
Hívástiltás (mobil) 0.- 0.- 0.- 

 
Egyéb díjak Nettó ÁFA Bruttó 
Adminisztrációs díj 7874.- 2126.- 10000.- 
Átírási díj 2362.- 638.- 3000.- 
Belépési díj 7874.- 2126.- 10000.- 
Csökkentett előfizetési díj 1500.- 405.- 1905.- 
Expressz kiszállási díj 2000.- 540.- 2540.- 
Fizetési felszólítás díja/db 
 tértivevényes levél esetén 800.- 216 1016.- 

Fizetési halasztás díja 0.- 0.- 0.- 
Hangfelvétel másolat kiadása adathordozón 500.- 135.- 635.- 
Kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díja 
- SIM kártya 3937.- 1062.- 5000.- 

Kikapcsolási díj 0.- 0.- 0.- 
Kiszállási díj 2000.- 540.- 2540.- 
Korlátozási díj 0.- 0.- 0.- 
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Követeléskezelés díja 
bruttó 

követelés 
20%-a, de 
min.20000 

27%, de 
min 5400 

bruttó 
követelés 

20%-a 27% 
áfával 

növelve, de 
min 25400 

Részletfizetési kedvezmény díja 0.- 0.- 0.- 
Sürgősségi kiszállási díj 2000.- 540.- 2540.- 
Szolgáltatás-csomag módosítási díj 3000.- 810.- 3810.- 
Tartozásmentességi igazolás díja 0.- 0.- 0.- 
Visszakapcsolási díj 779.- 210.- 989.- 

Vizsgálati díj 

5000.- 
és a 

mindenkori 
hatósági díj 

1350.- 

6350.- 
és a 

mindenkori 
hatósági díj 

Telefonszám csere ügyfél kérésére 6000.- 1620.- 7620.- 
Számhordozási díj 7874.- 2126.- 10000.- 
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3.1.11.1. HÍVÁSTARTÁS 
Egy, már folyamatban lévő telefonbeszélgetés közben új hívás is kezdeményezhető. Az aktív 
hívás ideiglenesen úgynevezett tartásba helyezhető, és ez idő alatt egy másik hívás 
kezdeményezhető az első megszakítása nélkül. A felépített hívások így felváltva aktiválhatók. 
 

AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: 
A hívástartást a Szolgáltató minden Előfizetőnek díjmentesen aktiválja az 
alapszolgáltatással együtt. 

 
AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTJA: 
Előfordulhat, hogy a mobiltelefon nem alkalmas a szolgáltatás igénybevételére. 

 
A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA: 

 
 

Hívástartás esetén a hívó fél a beszélgetési díjakat a hívott bejelentkezésétől a hívás 
bontásáig, hívott partnerenként külön-külön fizeti. 

 
3.1.11.2. HÍVÁSVÁRAKOZTATÁS 

Egy, már folyamatban lévő hívás közben sípoló hang jelzi, hogy új hívás érkezett, a hívott 
fél így eldöntheti, hogy fogadja-e az új hívást. A hívó fél ebben az esetben nem foglalt hangot 
hall, hanem úgy érzékeli, hogy a szám kicseng. 
A hívásvárakoztatás és a hívástartás szolgáltatások együttes használatával az aktív hívást 
nem kell befejezni az új hívás fogadásához, és lehetőség van arra is, hogy az Előfizető a 
beszélőpartnereivel felváltva beszéljen. 
 

 AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: 
A  hívásvárakoztatást  a  Szolgáltató  minden  Előfizetőnek  díjmentesen  aktiválja  az 
alapszolgáltatással együtt. 

 
 AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTJA: 
Előfordulhat, hogy a mobiltelefon nem alkalmas a szolgáltatás igénybevételére. 

 
 A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA: 

 
 

Hívásvárakoztatás esetén a hívó fél a beszélgetési díjakat a hívott bejelentkezésétől a hívás 
bontásáig, hívott partnerenként külön-külön fizeti. 
 
3.1.11.3. HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÁS 
Beérkező hívás esetén az Előfizető a készülék kijelzőjén láthatja az őt hívó Előfizető 
telefonszámát, amennyiben a hívó fél nem kérte ezen szolgáltatás korlátozását, és a hívás 
felépítésében részt vevő hálózatok támogatják a hívó fél számának továbbítását a Szolgáltató 
hálózata felé. 
 

AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: 
A  hívófél-azonosítást  a  Szolgáltató  minden  Előfizetőnek  díjmentesen  aktiválja  az 
alapszolgáltatással együtt. 

 
AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: 

Hívástartás díjmentes 

Hívásvárakoztatás díjmentes 
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Előfordulhat, hogy a mobiltelefon nem alkalmas a szolgáltatás igénybevételére, valamint 
hogy a hívó fél úgy rendelkezik, hívásonként vagy általánosan nem engedélyezi hívószáma 
kijelzését a hívott fél készülékén. 

 
A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA: 

 
 
3.1.11.4. HÍVÁSÉRTESÍTŐ 
A hívásértesítő szolgáltatás segítségével a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az Előfizető SMS-
ben értesítést kapjon a nem fogadott hívásairól abban az esetben, ha a mobiltelefonja a 
híváskísérlet időpontjában nem volt elérhető (az ki volt kapcsolva, vagy a készülék a hálózati 
lefedettség területén kívül volt). 
A Szolgáltató csak abban az esetben küld értesítő SMS-t, amennyiben a hívó fél hozzájárult a 
hívószámának kijelzéséhez. Az értesítő SMS tartalmazza a hívás időpontját, illetve többszöri 
hívás esetén az utolsó próbálkozás  időpontját, valamint azt,  hogy hányszor próbálkozott a 
hívó. 
A hívó fél száma az Előfizető készülékén az „SMS küldője” részben jelenik meg. Amennyiben 
a telefon memóriájában szerepel a hívó fél száma, akkor az „SMS küldője” rész a hívó fél nevét 
tartalmazza. 
A Szolgáltató abban az esetben küld értesítést, ha a hívást az értesítő SMS kézbesíthetősége 
előtti 48 órán belül kezdeményezték. A Szolgáltató maximum 20 különböző hívószámot 
tartalmazó értesítést küld. 
Abban az esetben, ha 48 órán belül húsznál több olyan híváskísérlet volt, amelynél a hívó 
hozzájárult hívószámának kijelzéséhez, úgy a Szolgáltató a 20 legutolsó, különböző hívótól 
érkezett hívásról küld értesítést a telefon bekapcsolásakor, illetve elérhetővé válásakor. 
Foglaltság esetén a Szolgáltató nem küld SMS-értesítést. 
A Szolgáltató a hangpostával  rendelkező Előfizetőknek – a felsorolt feltételek 
figyelembevételével – csak abban az esetben küld értesítést, ha a hívó fél a hívott üdvözlő 
üzenetének kezdete után, de az üzenethagyás kezdetét jelző sípszó előtt bontja a hívást. 
A Szolgáltató nemzetközi barangolás (roaming) esetén is küld értesítő SMS-eket, melyek 
díjmentesek. Nemzetközi barangolás (roaming) esetén a szolgáltatás paraméterei a roaming-
partner, valamint a külföldi hálózat sajátosságaiból adódóan eltérhetnek a fent megadottaktól, 
így a Szolgáltató ezekért felelősséget nem vállal. 
 
A Szolgáltató a hívásértesítő szolgáltatásért nem vállal felelősséget, amennyiben az 
Előfizető mobiltelefonjára valamilyen okból nem küldhető SMS, vagy az nem tudja fogadni 
és megjeleníteni a küldött SMS-értesítést. Amennyiben az Előfizető letiltja a bejövő hívásait, 
a Szolgáltató nem küld értesítést. 
 

 A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA: 

 
 

 

Hívófél-azonosítás díjmentes 

Hívásértesítés 128,00 Ft 



Készítés/utolsó módosítás dátuma: 2022.10.10.  103. oldal, összesen: 154 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                   AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési 
Feltételek 

3.1.11.5. HANGPOSTA 
A hagyományos üzenetrögzítőnek megfelelő szolgáltatás: amennyiben az Előfizető nem 
elérhető, a hívó fél üzenetet hagyhat a hangposta révén, amely folyamatos készenlét mellett 
automatikusan bekapcsol. 
A hangposta működésbe lépése előtt a hívó fél jellegzetes figyelmeztető hangjelzést hall, 
melynek időtartama 1 másodperc. Ezt követően a hívó félnek további 5 – a sípszóval együtt 
összesen 6 – másodperc áll rendelkezésére, hogy díjmentesen megszakítsa a hívást, 
amennyiben nem kíván üzenetet hagyni. 
Amennyiben az Előfizető a hangposta szolgáltatást 60 napon keresztül nem veszi igénybe (nem 
kezdeményez hívást a hangposta irányába), a Szolgáltatónak jogában áll az Előfizető számára  
automatikusan aktivált hangpostafiókot előzetes bejelentés nélkül megszüntetni. Az Előfizetőt 
e rendelkezés  nem korlátozza abban,  hogy  kérhesse a hangposta szolgáltatás lemondását, illetve 
aktiválását. 
A hangposta szolgáltatás bármikor díjmentesen megrendelhető és lemondható.  

 

 

Az alábbi táblázat szemlélteti a Hangpostában elérhető funkciókat: 
 

 Hangposta 
Tárolható üzenetek száma (db) 10 
Üzenetek maximális hossza (perc) 2 
Új üzenetek tárolási ideje (nap) 4 
Meghallgatott üzenetek tárolási ideje 
(nap) 

 
2 

Üzenethagyó visszahívása – 
Fax fogadása a hangpostafiókba – 
Kártyásnak elérhető? + 
Havi előfizetési díj díjmentes 

 

A hangpostaüzenetek biztonságos lehallgathatósága érdekében az Előfizetőnek lehetősége van 
jelszó használatára. Amennyiben az Előfizető nem él a jelszó-változtatási lehetőségével, a 
Szolgáltató nem vállal felelősséget az ebből adódó károkért. 
 

 AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: 
A szolgáltatás minden mobiltelefonnal igénybe vehető. 
 
3.1.11.6. SMS 
 
A szolgáltatás segítségével az Előfizető rövid (maximum 160 karakteres) szöveges üzeneteket 
küldhet mobiltelefonjáról vagy más, SMS küldésére alkalmas műszaki berendezéséről egy 
SMS-ek fogadására alkalmas mobiltelefonra vagy más műszaki berendezésre. 
Az SMS címzettjei olyan személyek lehetnek, akik rendelkeznek mobiltelefonnal vagy más 
műszaki berendezéssel, és aktiválták az SMS-szolgáltatást a saját Szolgáltatójuknál, illetve 
roaming esetén a barangolás területén működő Szolgáltató biztosítja az SMS- szolgáltatást. 
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Minden sikeresen elküldött SMS kiszámlázásra kerül, függetlenül a kézbesítés sikerességétől. 
Az SMS sikeresen elküldöttnek minősül, ha a Szolgáltató üzenetközpontjába megérkezett, és 
a Szolgáltató a kézbesítést megkísérelte. Az egy SMS-ben elküldhető karakterek száma, 
valamint az SMS elolvasásának módja készüléktípusonként vagy a beállítás módjától függően 
eltérhet. 
A Szolgáltató vállalja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megkísérli kézbesíteni a 
címzettnek az elküldött SMS-t. Amennyiben  a  címzett mobiltelefonja vagy műszaki 
berendezése nincs bekapcsolva, vagy a szolgáltatási területen kívül van, akkor a Szolgáltató 
SMS-küldő központja tárolja az üzenetet. Ez a tárolási idő maximum az első kiküldési kísérlettől 
számított 14 nap. A Szolgáltató az első kiküldési kísérlettől az üzenet tárolási idejéig (a műszaki 
berendezés bekapcsolásától kezdődően) meghatározott algoritmus alapján megkísérli az SMS 
kiküldését. A Szolgáltató ugyanilyen algoritmus szerint próbálja meg kézbesíteni az SMS-t, 
ha a mobiltelefon memóriája betelt, vagy valamilyen hiba lépett fel a szolgáltatás működésében. 
Kézbesítési jelentés: 
A mobiltelefonokon beállítható funkció, amely lehetővé teszi, hogy az SMS üzenet 
elküldése után az üzenet küldője egy kézbesítési értesítést kapjon, arról, hogy az általa 
elküldött üzenet megérkezett a címzett mobiltelefonjára. 
A Szolgáltató hálózatán kívülre küldött üzenetek esetében Szolgáltató nem vállal felelősséget 
a kézbesítési jelentések hitelességéért (pl.: előfordulhat olyan eset, hogy a küldőnek 
megérkezik a kézbesítési jelentés az üzenet kézbesítésének sikerességéről, azonban az csak 
a külföldi szolgáltató üzenetközpontjába érkezett meg, nem a címzett mobiltelefonjára). 
 

 AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: 
A szolgáltatást a Szolgáltató minden Előfizetőnek díjmentesen aktiválja az alapszolgáltatással 
együtt, kivéve ha a tarifacsomag leírása másként rendelkezik, egyebekben a lemondására 
nincsen lehetőség. 
A Szolgáltató az elküldött SMS eljuttatásáért nem vállal felelősséget, és kiszámlázza az 
üzenetküldés díját, ha 

− a címzett fél olyan mobiltelefonnal vagy műszaki berendezéssel rendelkezik, amely nem 
alkalmas SMS-ek fogadására, 

− a címzett mobiltelefonjának vagy műszaki berendezésének memóriája betelt, és ezért az 
nem képes újabb SMS fogadására, 

− a címzett mobiltelefonja vagy műszaki berendezése megkapja az üzenetet, de a címzett 
nem olvassa azt el, vagy kitörli a mobiltelefonjából elolvasás nélkül, esetleg a címzett nem 
ismeri az SMS elolvasásának módját, 

− a címzett nem kapcsolja be a készülékét vagy műszaki berendezését a tárolási idő alatt, 
és annak leteltével az üzenet automatikusan törlődik a Szolgáltató SMS-küldő 
központjából, 

− a címzett az SMS-fogadást letiltotta, 
− az SMS-t egy nem létező telefonszámra küldték el, vagy 
− a címzett fél nem tartózkodik a Szolgáltató mindenkori lefedettségi területén. 
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SMS-küldéskor a küldő telefonszáma minden esetben megjelenik a címzett mobiltelefonján 
vagy egyéb, SMS fogadására alkalmas műszaki berendezésén a küldött üzenettel együtt. Egyes 
mobiltelefonok esetében a küldő hívószámát a készülék nem tudja megjeleníteni. 
Belföldön az SMS költségeit a küldő Előfizető viseli. 
Roaming (nemzetközi barangolás) esetén az Előfizető a nemzetközi barangolás területén 
működő Szolgáltató díjszabása szerint megállapított díjakat is köteles megfizetni. 
A Szolgáltató nem felel a hálózatán keresztül továbbított SMS-ek tartalmáért, hiszen azokat 
nem ismerheti meg. 
 
 

 AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: 
Előfordulhat, hogy a mobiltelefon nem alkalmas SMS küldésére és fogadására. 
A szolgáltatás csak a Szolgáltató és a Szolgáltatóval roaming szerződést kötött külföldi 
Szolgáltatók hálózatában biztosított. 
 

 A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA: 
 

 

 A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATI DÍJAI: 
Belföldi irányba küldött SMS-ek tekintetében a Tarifák fejezete részben részletezzük. 
Nemzetközi irányba küldött SMS-ek díja valamennyi tarifacsomag esetén 67 Ft/db. Az 
SMS üzenetek fogadása díjmentes. 
 
3.1.11.7. MMS 
A szolgáltatás lehetővé teszi maximum 300 kB méretű multimédiás üzenetek küldését, illetve 
fogadását arra alkalmas mobiltelefonok segítségével. Az üzenetek képet, hangot, videót és 
szöveget is tartalmazhatnak. 
 
A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a címzett mobiltelefonja alkalmas MMS küldésre/ 
fogadásra, a feladott MMS-t a lehető legrövidebb időn belül megkísérli kiküldeni a címzett 
részére. 
Amennyiben a címzett mobiltelefonja vagy más műszaki berendezése nincs bekapcsolva, vagy 
a szolgáltatási területen kívül van, akkor a Szolgáltató MMS-küldő központja tárolja az üzenetet. 
A Szolgáltató a feladott MMS-üzenetet 168 órán keresztül próbálja meg kézbesíteni az SMS-
szolgáltatáshoz meghatározott kiküldési algoritmus szerint, melyet követően az MMS-
üzenet törlésre kerül. 
Mobiltelefonról történő küldés esetén a címzettek maximális száma 10 db. Ha a címzettek száma 
ezt meghaladja, az üzenet egyetlen címzetthez sem lesz kézbesítve. Amennyiben több azonos 
címzettet tartalmaz az üzenet, akkor az csak egyszer kerül elküldésre. 
 
Kézbesítési jelentés: 
A mobiltelefonokon beállítható funkció, amely lehetővé teszi, hogy az MMS üzenet 
elküldése után az üzenet küldője egy kézbesítési értesítést kapjon arról, hogy az általa 
elküldött üzenet megérkezett a címzett mobiltelefonjára. 
A Szolgáltató hálózatán kívülre küldött üzenetek esetében Szolgáltató nem vállal felelősséget 
a kézbesítési jelentések hitelességéért (pl. előfordulhat olyan eset, hogy a küldőnek 
megérkezik a kézbesítési jelentés az üzenet kézbesítésének sikerességéről, azonban az csak 
a külföldi Szolgáltató üzenetközpontjába érkezett meg, nem a címzett mobiltelefonjára.). 
 

 AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: 
Az MMS-üzenet címzettje mobil előfizetői hívószám vagy tetszőleges e-mail cím lehet. 
Minden sikeresen elküldött MMS kiszámlázásra kerül, függetlenül a kézbesítés sikerességétől. 

SMS díjmentes 
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Az MMS sikeresen elküldöttnek minősül, ha a Szolgáltató üzenetközpontjába megérkezett, és 
a Szolgáltató a kézbesítést megkísérelte. 
 

– AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: 
A szolgáltatást a Szolgáltató minden Előfizetőnek díjmentesen aktiválja az 
alapszolgáltatással együtt, kivéve ha a tarifacsomag leírása másként rendelkezik, egyebekben 
a lemondására nincsen lehetőség. 
Előfordulhat, hogy a mobiltelefon nem vagy csak korlátozottan alkalmas MMS-üzenetek 
küldésére vagy fogadására. A szolgáltatás csak a Szolgáltató és a Szolgáltatóval MMS- 
roaming szerződést kötött külföldi Szolgáltatók hálózatában használható. 
További korlátot jelent, ha a címzett nem a Szolgáltató Előfizetője, és a címzett előfizető 
Szolgáltatójával a Szolgáltató ezen szolgáltatásra nem kötött hálózati szerződést. 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tekintetben, hogy az MMS-üzenet megérkezik a fogadó 
Előfizető mobiltelefonjára, azonban kiszámlázza az üzenetküldés díját, ha 

− a fogadó Előfizető nem rendelte meg az MMS szolgáltatást, vagy ha mobiltelefonja nem 
alkalmas MMS-üzenetek fogadására; 

− amennyiben az MMS nem létező hívószámra lett elküldve; 
− a címzett nem ismeri az MMS-üzenet fogadásának (letöltésének, elolvasásának) módját; 
− a címzett mobiltelefonjának vagy egyéb műszaki berendezésének memóriája megtelt, és 

ezért a készülék vagy berendezés nem képes újabb MMS-üzenet fogadására; 
− a címzett nem kapcsolja be mobiltelefonját vagy egyéb műszaki berendezését, vagy a 

szolgáltatási területen kívül tartózkodik a tárolási idő alatt (annak elteltével ugyanis az 
üzenet automatikusan törlődik a Szolgáltató MMS-központjából); 

− a címzett nem tartózkodik a Szolgáltató mindenkori lefedettségi területén; 
− illetve ha az MMS megérkezését valamilyen más, a küldő vagy a fogadó Előfizetőnél 

felmerülő ok akadályozta meg. 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tekintetben, hogy az MMS-üzenet valamely e-mail címre 
megérkezik, azonban kiszámlázza az üzenetküldés díját, ha az MMS nem létező e- mail címre 
lett elküldve, illetve ha az üzenet megérkezését bármely más, a küldő vagy a fogadó Előfizetőnél 
felmerülő ok akadályozta meg. 
MMS-üzenetek fogadásához pozitív egyenleg nem szükséges. 
 

 A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA: 
 

 

A szolgáltatás használati díjai: 
Az MMS-küldés díja belföldi hálózatokba minden számlázási időszakban, tarifacsomagtól 
függetlenül 141,50 Ft/üzenet. 
 
Az üzenetek fogadása díjmentes. 
 
3.1.11.8. KIEGÉSZÍTŐ MOBIL INTERNET SZOLGÁLATÁSOK 
 
A tarifacsomagok mellé rendelhető, kiegészítő szolgáltatások igénybevételével az 
Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy kapcsolódjon az internethez és így weboldalakat 
böngésszen vagy e-mail üzeneteket olvasson, valamint wapos szolgáltatásokat, többek között 
a Szolgáltató Go mobilportálját használja. A szolgáltatás használatához a publikus IP-címet a 
Szolgáltató nem garantálja. 
 
E pontban a belföldi és az 1. roaming díjzónában történő igénybevételről olvashat, a 
külföldi (egyéb roaming díjzónában történő) igénybevétel feltételei a 3.4. pontban 
találhatók. 
 
 

díjmentes 
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A következő bekezdésekben a Kiegészítő mobil internet szolgáltatásokhoz 
tartozó közös igénybevételi feltételek és szabályok találhatók. 

 
 
 Használathoz szüks éges beállítás:  

A kiegészítő mobil internet szolgáltatásokban foglalt adatmennyiség használatára kizárólag 
az alábbi beállítással van lehetőség: 

• a hanghívásra alkalmas tarifacsomagok esetén: online APN; 
• a mobil internet (hanghívásra nem alkalmas) tarifacsomagok esetén: net APN. 

 
 
 Sebesség:  

Az Agnátus valamennyi kiegészítő szolgáltatásként igénybe vehető havidíjas, forgalmi díjas 
vagy egyszeri díjas mobil internet szolgáltatása esetén biztosítja a 4G/LTE hálózat elérését 
belföldön a tarifacsomag leírásában (II. fejezet) szereplő kínált sávszélességgel. 
 
A kínált sávszélesség egy elméleti maximális sebességérték, amely az adott területen a 
szolgáltatást biztosító hálózati technológia (4G/LTE) elérhetőségének, az azt támogató 
készülék és USIM-kártya meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének függvénye. 
A garantált sebességről az ÁSZF Törzsszöveg 4.1. pontja rendelkezik. Az aktuális hálózati 
lefedettségről a Telenor honlapján található információ, pontos tájékoztatás pedig az Agnátus 
ügyfélszolgálatán kapható. 
 
 
 Díjban foglalt adatker et felhasználhatósága:  

A Kiegészítő mobil internet szolgáltatás díjába foglalt adatkeret kizárólag belföldön és a 
1. roaming díjzónában használható fel az alábbiakban meghatározottak szerint. 
A Kiegészítő mobil internet szolgáltatás díjába foglalt adatkeret kizárólag az adott számlázási 
ciklusban (a  megrendeléstől az új  ciklusra járó adatkeret rendelkezésre bocsátásáig vagy 
elfogyasztásáig) használható fel, így az a következő számlázási ciklusra nem vihető át. 
 
 
 Díjban foglalt adatker et felhasználása után i hasz nálat:  

Amennyiben bármely alábbi kiegészítő mobil internet szolgáltatás tartalmaz magában foglalt 
adatkeretet, a felhasználást követően az adatforgalmazás az 1. roaming díjzónában nem 
lehetséges. 
 
A szolgáltatáscsomag díjában foglalt adatkeret felhasználását követően az adatforgalmazás 
forgalmi díja belföldön 0 Ft, de az internetelérés sebessége lassításra (korlátozásra) kerül, az 
elérhető elméleti maximális le- és feltöltési sebesség 
32/32 kbps. 

A lassítás az új számlázási ciklus kezdőnapján, legkésőbb annak végével megszűnik – vagy 
azelőtt megszüntethető Kiegészítő mobil internet szolgáltatás (III.3.) vásárlásával. 
 
500 MB alap internettel rendelkező előfizetésekre vonatkozó adatjegyek: 
 
Az 600 MB adatjegy, 1,5 GB adatjegy, 3,5 GB adatjegy  megr endel hető eseti kiegészí tő 
adatforgal mi keret ek esetén a működés az alábbiak szerint alakul: 

• Amennyiben a tarifacsomag tartalmaz beépített adatmennyiséget, a kiegészítő 
adatforgalmi kerete(ke)t a tarifacsomag szerinti kínált sávszélességgel lehet 
felhasználni. A kiegészítő adatforgalmi keret(ek) felhasználása után a 
tarifacsomag szerinti sebességre lassítjuk a kínált sávszélességet. 

A fentiekben fel nem sorolt Kiegészítő szolgáltatások esetén az érintett szolgáltatás 
leírásában foglalt szabály kerül alkalmazásra. 
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 Havidíj terhel és e és az abban foglalt ke ret , lem ondást kö vet ő m egr endelés m egr endelés:  

A Kiegészítő mobil internet szolgáltatások esetén az Agnátus a teljes havidíjat terheli és az 
abban foglalt teljes keretet biztosítja. Ez alól kivételt képeznek az alábbiak: 
 
A Kiegészítő szolgáltatásokban foglalt adatkeret egyik ciklusról a másikra nem vihető át. 
 
Az igénybev étel k orlátai :  

Az igénybevétel korlátja, ha a mobiltelefon nem alkalmas a szolgáltatás igénybevételére. 
 
A k t i vál ás:  

 
Az 600MB/1,5GB/3,5GB csomagok a megrendeléstől számított 72 órán belül kerülnek 
aktiválásra. 
Az adatmenn yiség ki számláz ása:  

Az adatforgalom az átvitel során generálódott hívásadatokban szereplő letöltött és feltöltött 
adatmennyiség összege, mely a hasznos adatok mellett az információt vezérlő és  ellenőrző,  
valamint  annak  védelmét  szolgáló  adatokat  is  tartalmaz.  Ennek 
következtében a készülék számlálójában mért adatmennyiség eltér a hívásadatokban 
szereplőtől. 
A forgalom mérése az adathálózat központi elemein történik, ezért az Előfizető eszközén mért 
forgalom és a Szolgáltató által mért forgalom eltérhet. A mért adatmennyiség az Előfizető 
felé irányuló és az Előfizetőtől induló forgalom együttes összege. 
 
A belföldön és 1. roaming díjzónában forgalmazott adatmennyiség kerekítése és 
kiszámlázása, 

• a lezárt (nem értékesíthető) szolgáltatáscsomagok (kivéve a lenti bekezdésben 
foglalt szolgáltatásokat), 

• valamint az értékesíthető Mobil Online Start, esetében, 
az alábbiakban felsoroltak szerint történik: 
1. Amennyiben a GPRS forgalmazás 1 órán belül véget ér a Szolgáltató 0,01 MB-os – 
Mobil Online Start esetében 0,1 MB-os – egységekre kerekítve kiszámlázza a forgalmat. 
2. Amennyiben a GPRS-kapcsolat hossza meghaladja az 1 órát, a Szolgáltató óránként az 
összesített forgalmat 0,01 MB-os – Mobil Online Start esetében 0,1 MB-os – egységekre 
kerekítve kiszámlázza. 
3. A GPRS-kapcsolat megszakításakor a Szolgáltató kiszámlázza a forgalmazott 
adatmennyiség addig még ki nem számlázott részét 0,01 MB-os – Mobil Online Start 
esetében 0,1 MB-os – egységekre kerekítve. 
4. Amennyiben bármely GPRS-csomag esetében váltás történik a csúcsidő és a csúcsidőn 
kívüli időszak között,* az adott időpontok előtt és után generált adatmennyiséget a 
Szolgáltató külön összesíti és számítja fel. 

* A csúcsidő és csúcsidőn kívüli időszakok közötti váltások időpontjai (egész órák): 00, 06, 
07, 08, 14, 16, 18, 19, 21. 
 
Belföldön és 1. roaming díjzónában, a forgalom számítás alapja a mérési egység (0,01 MB). 
 
A külföldön forgalmazott adatmennyiség kiszámlázására vonatkozó szabályokat a 3.b) 
melléklet 3.4. pont tartalmazza. 
 
 

A következő pontokban a Kiegészítő mobil internet szolgáltatásokhoz tartozó 
kapcsolódó díjak és egyedi szabályok találhatók. 

 
Minimum 4 GB adatmennyiséggel rendelkező előfizetések kiegészítő adatjegyei: 
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A Hipernet adattarifa tarifacsomagokhoz az Előfizetők megrendelhetnek eseti kiegészítő 
adatforgalmi kereteket, amelyek extra belföldi és 1. roaming díjzónában* felhasználható 
adatmennyiséget biztosítanak számukra a tarifacsomagba foglalt kereten felül. 
 
Mindegyik kiegészítő adatforgalmi szolgáltatás a megrendeléstől számított 24 órán belül egy 
alkalommal rendelhető meg. Ez idő alatt másik, még nem megrendelt kiegészítő 
adatforgalmi szolgáltatás azonban megrendelhető. 
 

Kiegészítő 
adatforgalmi 

Extra 
adatforgalmi 

A belföldi 
adatforgalmi 

Bruttó eseti díj / 
megrendelt 

    
    

szolgáltatások keret keretből 1. 
roaming 

díjzónában is 
felhasználható 

szolgáltatás 

Extra 1 GB 1 GB 1 GB 901,17 Ft 
Extra 4 GB 4 GB 4 GB* 2 141,34 Ft 
Extra 10 GB 10 GB 7,9 GB* 2 968,11 Ft 

 

* Amennyiben 1. roaming díjzónában történő adatforgalmazás során a fenti táblázatban meghatározott 1. 
roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség leforgalmazásra kerül, úgy a továbbiakban a havidíjban 
foglalt belföldi keret kerül felhasználásra, a keret kimerítéséig a 3.b) melléklet 3.4. pontja szerinti többletdíj 
terhelése mellett. Ezt követően az 1. roaming díjzónában az adatforgalmazás nem lehetséges. 

 
A szolgáltatás díjára nem használható fel az Extra Kedvezmény Keret. 
A kiegészítő adatforgalmi szolgáltatások megrendelésére at Agnátus ügyfélszolgálatán, a 
Telefonos ügyfélszolgálaton, a MyTelenor-on van lehetőség. 
 
 
 
3.1.11.9. KORLÁTLAN E-MAIL ÉS BÖNGÉSZÉS SZOLGÁLTATÁS 
 
A szolgáltatás belföldi és 1. roaming díjzónában felhasználható e-mail és böngészés 
forgalmazásra vonatkozik. 
A korlátlanság belföldi adatforgalomra érvényes. A 1. roaming díjzónában 13 GB adatkeret 
használható fel, az ezt meghaladó forgalomra az Agnátus többletdíjat terhel, melynek mértékét 
lásd 3.b) melléklet 3.4 pont. 
 
Amennyiben a szolgáltatás aktív az előfizetésen, úgy a tarifacsomagba foglalt adatforgalmi 
kvóta felhasználását követően is a tarifacsomagnak megfelelő kínált sávszélességgel lehet a 
kiemelt típusba sorolható adatforgalmazást bonyolítani. Ugyanakkor e szolgáltatás a 
tarifacsomagba foglalt adatforgalmi kvótát, illetve esetlegesen megrendelt adatjegy kvótáját. 
 
A kiemelt adatforgalmi típusba tartozó böngészés és e-mailezés meghatározására a World 
Wide Web Consortium (www.w3.org), valamint az Internet Engineering Task Force 
(www.ietf.org) definíciói alapján került sor: 
Böngészés: olyan internetes böngésző alkalmazást futtatni képes platformokon megvalósított 
tevékenység, amely a WEB szervereken tárolt szöveg és kép formátumokban elérhető 
információkhoz valós idejű hozzáférést, megjelenítést, valamint nyilvánossá tételt biztosít az 
internetes hálózat segítségével. 
E- mailezés: elektronikus üzenetek küldésére és fogadására alkalmas, tárolási és 
továbbküldési (tehát nem azonnali) elven működő szolgáltatás az interneten keresztül.) 

A kiemelt adatforgalmakon kívül az egyéb forgalomtípusba tartozik különösen a netrádió, 
internet video (pl. YouTube, Videa), voice és video chat, multimédiás alkalmazások 
használata, online játékok használata, fájlmegosztás (pl. P2P (BitTorrent, eDonkey, stb.), FTP, 
OCH (Rapid Share), stb.), valamint bármely egyéb, böngészésnek, e-mailezésnek kifejezetten 
nem tekinthető forgalomtípus. 

http://www.w3.org/
http://www.ietf.org/
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 A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA: 

A szolgáltatás havidíja előfizetésenként 1 231,89 Ft. A szolgáltatás havidíjára az Extra 
Kedvezmény Keret felhasználható. 
 
3.1.11.10. 100 GB ÉJSZAKAI ADATFORGALOM SZOLGÁLTATÁS 
A szolgáltatás belföldi és 1. roaming díjzónában történő forgalmazásra vonatkozik. 
A szolgáltatásban foglalt 100 GB-os adatforgalmi keret belföldi adatforgalomra érvényes. A 1. 
roaming díjzónában 1 GB adatkeret használható fel. Az ezt meghaladó forgalmazás a belföldi 
adatkeretet  fogyasztja, és annak kimerítéséig  az Agnátus többletdíjat terhel, melynek mértékét 
lásd 3.b) melléklet 3.4. pont. 
 
A kiegészítő 100 GB éjszakai adatforgalom a megrendeléskori számlázási ciklus 
adatforgalmi keretéhez adódik hozzá és a számlázási ciklus végéig használható fel, a 
következő számlázási ciklusra nem vihető át. 
 
A szolgáltatás 23:00 és másnap reggel 8:00 óra közötti idősávban (továbbiakban éjszakai 
adatforgalmazás) 100 GB extra belföldi adatforgalmi keretet biztosít. Amennyiben ezen 
szolgáltatás aktív az előfizetésen, úgy az éjszakai adatforgalmazás ezt a kvótát fogyasztja. Az 
éjszakai adatforgalmazás idősávján kívüli adatforgalmazás a tarifacsomagban foglalt 
adatforgalmi kvótát fogyasztja. Mindkét típusú  adatforgalmi kvóta elérését követően a kínált 
sávszélesség az adott időszakon belül a tarifacsomagba foglalt kvóta felhasználását követő 
kínált sávszélességre csökken. 
 
Amennyiben akár az extra 100 GB éjszakai adatforgalom, akár a tarifához biztosított normál 
adatmennyiség felhasználásra kerül az adott idősávban, úgy a másik idősáv adatforgalmi 
kvótáját nem lehet felhasználni. 
 
A szolgáltatás havidíja: 818,51 Ft. A szolgáltatás havidíjára az Extra Kedvezmény Keret 
felhasználható. 
 
3.1.11.11. VIDEÓTELEFON ÉS VIDEÓTELEFON-HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS 

A Videotelefon és videotelefon-hívásátirányítás szolgáltatás minden olyan előfizető 
számára elérhető, aki arra alkalmas készülékkel rendelkezik, valamint ha mind a hívó, 
mind a hívott fél legalább 3G lefedettségű területen tartózkodik. Az igénybevétel nem 
kötött külön megrendeléshez. 

 
 AZ IGÉNYBEVÉTEL DÍJAI: 

 
  Díj 
Havidíj  díjmentes 
A Szolgáltató hálózatán belül minden időszakban 95,00 Ft/perc 
A Szolgáltató hálózatán kívül minden időszakban 120,00 Ft/perc 

Nemzetközi irányba kezdeményezett hívások minden időszakban 320,00 Ft/perc 
Híváskezdeményezés roaming során minden időszakban 955,00 Ft/perc 
Hívásfogadás roaming során minden időszakban 320,00 Ft/perc 

Hívásátirányítás a Szolgáltató hálózatán belül díjmentes 

 a Szolgáltató hálózatán kívül 110 Ft/perc 
   

 
A forgalmi díjak mérése minden tarifacsomag esetén egyperces egységekben történik. Minden 
megkezdett egység díjköteles. 
 
3.1.11.12. EMELT DÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK (EDSZ) 
 
Az EDSZ az arra kijelölt hívószámokon elérhető értéknövelt szolgáltatás, mely különböző 
távközlési csatornákon nyújtható, például SMS-ben és hanghívás alapon, valamint wapon. Az 
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igénybevételéhez Számlás Előfizető esetén hitelkeret (Univerzális egyenleg), szükséges. A 
szolgáltatások árát a Szolgáltató díjzónákban határozza meg. 
 
Külföldről kezdeményezett hívás, küldött emelt díjas SMS esetén az EDSZ díjai a belföldi 
igénybevétellel megegyező módon kerülnek levonásra és nem tartalmazzák a külföldi 
Szolgáltató által, az SMS küldésért, hívásért felszámolt roaming díjat, ami a többi roaming 
díjjal együtt a havi számla részeként kerül kiszámlázásra. 
 
Az Előfizető jogosult az EDSZ letiltására. Ez több módon lehetséges: tilthatja az összes Emelt 
Díjas Szolgáltatáshoz  való hozzáférést egyben, vagy megrendelheti a  felnőtt 
tartalomszolgáltatások tiltás szolgáltatást, illetve a Számlás Díjszabás szerint a fogadott emelt 
díjas SMS szolgáltatást, illetve annak tiltását. Ezek az említett szolgáltatások igénybe vételét 
generálisan tiltják, azaz a tiltás feloldásáig ezek a szolgáltatások egyáltalán nem vehetőek 
igénybe. A szolgáltatás tiltása nem azonos a Tartalomszolgáltatónál kezdeményezett 
szolgáltatás-lemondással, amely kizárólag a konkrét Tartalomszolgáltatás, illetve konkrét 
Tartalomszolgáltató szolgáltatásainak igénybe vételét szünteti meg. 
 
 

 AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: 
A szolgáltatás valamennyi Előfizető számára hozzáférhető, amennyiben megfelel a 
meghatározott feltételeknek, illetve rendelkezik megfelelő funkciójú mobiltelefonnal. 
 
Az EDSZ szolgáltatás teljes igénybevételére kizárólag az az Előfizető jogosult, aki 

• minimum 6 hónapja szerződött előfizető, 
• nem  esett  késedelembe  az  Előfizetői  Szerződésben  foglalt  kötelezettségek 

tekintetében, 
• rendelkezik az EDSZ igénybevételéhez szükséges, megfelelő fedezetet biztosító 

Univerzális egyenleggel, 
• előfizetésén nem került tiltásra az EDSZ, a felnőtt tartalomszolgáltatás illetve a 

fogadott emelt díjas SMS. 
 
Az EDSZ-hez való hozzáférés tiltása – kivéve fogadott emelt díjas SMS – illetve 
újraaktiválása postai úton, faxon és e-mailben, illetve személyesen, Szolgáltató 
ügyfélszolgálatán kérhető. Az EDSZ letiltására és újraaktiválására minden ügyfélszolgálati 
csatornán ügyfél-azonosítás után van lehetőség. 
 
Amennyiben a szolgáltatás tiltásakor az Előfizető egyenlegén – az Univerzális egyenleg 
feltöltése eredményeként – az EDSZ igénybevételéhez elegendő összeg maradt, úgy azt a 
szolgáltatás újraaktiválásakor felhasználhatja. 
Azon Előfizetők, akik nem kívánják igénybe venni a hitelkeretet, annak törlését – vagy újbóli 
megrendelését – a Telefonos Ügyfélszolgálat felhívásával kérhetik. A hitelkeret törlése, 
illetve újraaktiválása a számlazáráskor lép érvénybe. Ebben az esetben az EDSZ igénybevétele 
a továbbiakban csak az Univerzális egyenleg feltöltésén keresztül lehetséges. 
 
Amennyiben a Szolgáltató számtartományában a tartalomszolgáltató nyújtja az EDSZ-t, az 
igénybevétel biztosítása érdekében a Szolgáltató továbbítja a beérkező üzenetet a működtető 
tartalomszolgáltatónak. Az átadáshoz a részt vevő Előfizetők a szolgáltatás 
igénybevételével járulnak hozzá. A szolgáltatás igénybevétele tehát a beérkező üzenet 
továbbításához (az Előfizető hívószámának, az üzenet tartalmának és az üzenetküldés 
időpontjának átadásához) való hozzájárulásnak minősül, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás 
igénybevétele másként nem biztosítható. 
 

 AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: 
 Amennyiben az Előfizető letiltotta az EDSZ igénybevételét az ennek feltételei 

között említett ügyfél-azonosítással, úgy az EDSZ-t nem tudja igénybe venni. 
 A szolgáltatás nem áll a Számlás Előfizető rendelkezésére, ha nem jogosult a 
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Szolgáltató által nyújtott havi hitelkeretre, illetve nem hozott létre feltöltéssel 
Univerzális egyenleget vagy annak igénybevételéről lemondott. 

 
 
Az Emelt díjas szolgáltatások igénybevételénél a Szolgáltató által nyújtott Feltöltőkártya- 
kedvezmények, továbbá egyéb hívás- és SMS-díj kedvezmények nem érvényesek. 
 

 A SZOLGÁLTATÁS SZÁMLÁZÁSA: 
A szolgáltatás igénybevételekor keletkező forgalmi adatok a megszokott folyamattól 
eltérően kerülnek feldolgozásra. 
Amennyiben a számlazáráskor az Előfizető Univerzális egyenlegén a Szolgáltató által 
biztosított hitelkeretnél alacsonyabb összeg áll rendelkezésre, a Szolgáltató a hitelkeretből 
felhasznált összeget az Előfizető havi számláján egy összegben kiszámlázza, majd az 
Univerzális egyenleget kiegészíti a hitelkeretből felhasznált összegnek megfelelő összeggel. 
 
A 06 90 xxx xxx-es számokon kizárólag felnőtt tartalmú, illetve az 1.000 forint egységárat 
meghaladó árú emelt díjas szolgáltatások vehetőek igénybe. 
A 06 91 xxx xxx-es, illetve az alább felsorolt egyéb számokon – négy-, illetve ötjegyű 
rövidszámokon - kizárólag azok az emelt díjas megkülönböztetett szolgáltatások érhetőek el, 
melyek nem minősülnek felnőtt tartalomnak. A 164/2005. Kormányrendelettel is egyezően e 
hívásokért, SMS üzenetekért fizetendő díjak legmagasabb összege 1.000 forint. Ez alapján 
a Szolgáltató jogosult a hívást az 1.000 forintos legmagasabb díj elérésekor megszakítani. 
Felnőtt tartalomnak minősül az a szolgáltatás, amelynek meghatározó eleme a szexualitás 
és/vagy az erőszak. 
 
 
 
SMS alapú szolgáltatások 
 
Kérés-válasz alapú emelt díjas SMS szolgáltatás: 
 
Az Előfizető által a szolgáltatási számra küldött emelt díjas SMS-re a tartalomszolgáltató 
válaszüzenetben küldi el a kiválasztott tartalmat, információt. További tartalomszolgáltatás 
igénybevételéhez az Előfizető ismételt üzenetküldése, megrendelése szükséges. 
 
Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás: 
 
Olyan, a Szolgáltató hálózatának igénybe vételével létrejövő tartalomszolgáltatás, ahol az 
Előfizető regisztrál a Tartalomszolgáltató valamely szolgáltatására, és ezért a megrendelt 
szolgáltatástól függően, a Tartalomszolgáltató által meghatározott feltételek szerint 
rendszeresen (folyamatosan) Tartalomszolgáltatásokat kap készülékére, melyért folyamatos 
díjfizetésre köteles. 
 
• Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás igénybe vétele (aktiválása, használata, tiltása): 

A Tartalomszolgáltató kommunikál egy  előzetes szabályrendszert, amely  alapján az Előfizető 
előzetes regisztrációját követően, előre meghatározott rendszerességgel emelt díjas SMS-eket 
fogad a Tartalomszolgáltatótól mindaddig, amíg le nem mondja a Tartalomszolgáltatónál az 
adott szolgáltatást, illetve a Szolgáltatónál nem kéri az EDSZ tiltását vagy a fogadott emelt 
díjas SMS tiltását. Az érvényes regisztráció feltétele egy, az Előfizető által az adott emelt 
díjas hívószámra indított és megerősített SMS-alapú kérés. 
 
A 2010. augusztus 17-ét követően előfizetői szerződést kötött Előfizetők számára, ill. 
akik a 2010. augusztus 17-ét, valamint a 2012. február 1-jét megelőző 2 hónapban nem 
vettek igénybe fogadott SMS szolgáltatást, a fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás 
alapbeállításként letiltásra kerül. Amennyiben az Előfizető regisztrációt kezdeményez a 
Tartalomszolgáltatónál valamely fogadott emelt díjas tartalomszolgáltatásra, úgy a 
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Szolgáltató SMS-ben értesíti az Előfizetőt a tiltás tényéről, mely feloldásáig az Előfizető 
nem tudja igénybe venni a kért tartalomszolgáltatást. Az Előfizető a Telefonos 
Ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon és e-mailben, illetve személyesen, Szolgáltató 
Értékesítési Pontjain kérheti a fogadott emelt díjas SMS tiltás feloldását a megfelelő 
ügyfél-azonosítás (ÁSZF 10. pont) után. A feloldás után az Előfizető folytathatja a 
regisztrációját a Tartalomszolgáltatónál. 

 
A 2010. augusztus 17-ét, valamint a 2012. február 1-jét megelőző 2 hónapban fogadott emelt 
díjas SMS-t igénybe vett Előfizetők számára – azaz azoknak, akiknek ezen időtartamban 
érvényes regisztrációjuk volt egy adott Tartalomszolgáltatásra – a Szolgáltató nem aktivál 
automatikus fogadott emelt díjas SMS tiltást, így továbbra is igénybe vehetik ezen 
szolgáltatást. Ezen Előfizetők bármikor jogosultak megrendelni a Szolgáltatótól a fogadott 
emelt díjas SMS szolgáltatás tiltás beállítását a Telefonos Ügyfélszolgálaton, postai úton, 
faxon és e-mailben, illetve személyesen, a Szolgáltató Értékesítési Pontjain. 
 
• Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás lemondása a Tartalomszolgáltatónál: 

A Tartalomszolgáltatónál mint a Tartalomszolgáltatást nyújtó, a szolgáltatásért felelős félnél 
is kérhető a konkrét Tartalomszolgáltatás igénybevételének lemondása az általa publikált 
feltételrendszer, illetve az alábbiak szerint. 
Az Előfizető által az adott emelt díjas számra - a Tartalomszolgáltató által a regisztrációt követő 
válasz üzenetben megjelölt - STOP szó vagy STOP és kódszó üzenet visszaküldésével. 
 
• Számlázás: 

A Fogadott emelt díjas SMS Szolgáltatás során a sikeres tranzakció előfeltétele a 
Tartalomszolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatásra történt regisztráció az Előfizető 
részéről, mely után az Előfizető Fogadott emelt díjas SMS-(eke)ben tartalma(ka)t fogad 
telefonkészülékén, melyeknek költségei az Előfizetőt terhelik. 
A Fogadott emelt díjas SMS Szolgáltatás igénybevétele során a távközlési díjakról 
(regisztrációs díj, fogadott SMS díj) szóló számlát a Szolgáltató állítja ki. Ezt a Számlás 
Előfizetők részére a távközlési szolgáltatásról szóló számlával együtt kerül kiküldésre a 
számlázási időszak végén. 
 
Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás díjai 

• Regisztrációs díj: a Szolgáltató hálózatból Számlás, Kártyás és Új Generációs 
Kártyás Előfizetők számára egyaránt bruttó 30 Ft, az Előfizető tarifacsomagjától 
függetlenül. 

• Fogadott emelt díjas SMS díja: a Tartalomszolgáltatók által meghirdetett fogadott 
emelt díjas SMS számok díjait a Szolgáltató mindenkor hatályos Díjszabása 
tartalmazza. 

• A Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás tiltása és feloldása a Szolgáltatónál 
egyaránt díjmentes. 

• A Fogadott emelt díjas SMS-ben továbbított Tartalomszolgáltatás lemondása a 
Tartalomszolgáltatónál minden Előfizető számára tarifacsomagtól függetlenül bruttó 
30 Ft (azaz harminc forint) SMS-küldési díj mellett lehetséges. 

 
Hang alapú szolgáltatások 
 
Audiofix (esemény díjas): 
 

• Eseménydíjas számlázású szolgáltatás alatt azt értjük, amikor az előfizető egy 90- 91-
es számra kezdeményezett telefonhívással éri el a megadott szolgáltatást. E 
szolgáltatások végződtetéseként az Előfizető élőhangos partnert (pl. TV-s 
szavazások), vagy egy végberendezést jellemzően egy IVR-t (automata 
menürendszert) ér el, ahol készüléke billentyűi segítségével választhatja ki a 
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számára megfelelő menüpontot. 
• Az eseménydíjas számlázású szolgáltatások minden esetben olyan szolgáltatást 

takarnak, melyek elszámolása magához az eseményhez kötődik, azaz az előfizető 
abban az esetben fizet, ha a hívás végződtetésre került, függetlenül attól, mennyi ideig 
veszi igénybe a szolgáltatást. 

• Sikeres hívásnak minősül minden olyan hívás, amely során a hívó és hívott fél 
között létrejön a beszédkapcsolat (automata vagy élőhangos). 

 
Audiotext (perc alapú): 
 

• Hívás alapú szolgáltatás alatt azt értjük, amikor az előfizető egy 90 és 91-es 
hívószámra kezdeményezett telefonhívással éri el a megadott szolgáltatást. Ezek a 
szolgáltatások lehetnek olyan szolgáltatások, melyek végződtetéseként az Előfizető 
közvetlenül és kötetlenül beszélgethet a Szolgáltatóval élőszóban, illetve elérhet egy 
olyan központot (IVR), ahol készüléke billentyűi segítségével barangolhat a 
menüpontok között. 

• Az úgynevezett hívás alapú szolgáltatások minden esetben olyan szolgáltatást 
takarnak, melyek elszámolása a hívásidő tartamának megfelelően történik, azaz az 
Előfizető a hívásidő mértékét fizeti meg. Ez a szolgáltatás például az élőszavas 
tájékoztatások, interaktív kommunikáció megvalósítására alkalmas. 

• Sikeres hívásnak minősül minden olyan hívás, amely során a hívó és hívott fél 
között létrejön a beszédkapcsolat (automata vagy élőhangos). 

 
 
Perc alapú emelt díjas hívás, illetve SMS szolgáltatások díjai: 
 
 
 
 
 
 
 

AZ EMELT DÍJAS SZÁMOK HÍVÁSÁNAK DÍJAISMS küldés díja bármely bármely belföldi 
hálózatba, valamint 1. roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába és 1. roaming 
díjzónába küldött SMS esetén 

 
 
A.1. Normál tartalmak 

 
• Perc alapú emelt díjas hívás 

 
 

Díjzóna 
Hanghívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

Videóhívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

06 91 115 000 – 06 91 115 099 110,00  
06 91 115 100 – 06 91 115 199 762,00  
06 91 115 200 – 06 91 115 299 508,00  
06 91 115 300 – 06 91 115 399 25,00  
06 91 115 400 – 06 91 115 499 50,00  
06 91 115 500 – 06 91 115 599 75,00  

06 91 115 600 – 06 91 115 699 250,00  
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06 91 115 700 – 06 91 115 799 508,00  
06 91 115 800 – 06 91 115 899 750,00  
06 91 115 900 – 06 91 115 999 1000,00  

06 91 125 000 – 06 91 125 099 762,00  
06 91 180 000 – 06 91 180 049 155,00  
06 91 180 100 – 06 91 180 149 230,00  
06 91 180 600 – 06 91 180 699 305,00  

06 91 180 900 – 06 91 180 999 460,00  
 
A.2. Felnőtt tartalmak 

 
• Perc alapú emelt díjas hívás 

 
 

Díjzóna 
Hanghívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

Videóhívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

06 90 181 000 – 06 90 181 099 230,00  

06 90 181 100 – 06 90 181 199 230,00  
06 90 181 200 – 06 90 181 299 154,99  
06 90 181 300 – 06 90 181 399 154,99  
06 90 181 400 – 06 90 181 499 304,99  

06 90 188 000 – 06 90 188 099 459,99  
06 90 188 100 – 06 90 188 199 459,99  
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Díjzóna 

Hanghívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

Videóhívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

06 90 188 200 – 06 90 188 299 459,99  
06 90 188 300 – 06 90 188 399 459,99  
06 90 188 400 – 06 90 188 499 459,99  
06 90 189 010 – 06 90 189 099 459,99  
06 90 189 100 – 06 90 189 199 459,99  
06 90 189 200 – 06 90 189 299 459,99  
06 90 189 300 – 06 90 189 399 459,99  
06 90 189 400 – 06 90 189 499 459,99  
06 90 602 000 – 06 90 602 099 485,00  
06 90 602 100 – 06 90 602 199 155,00  
06 90 602 200 – 06 90 602 299 205,00  

06 90 602 300 – 06 90 602 399 485,00  
06 90 602 400 – 06 90 602 499 254,00  
06 90 602 500 – 06 90 602 599 305,00  
06 90 602 600 – 06 90 602 699 410,00  

06 90 602 700 – 06 90 602 799 485,00  
06 90 602 800 – 06 90 602 899 485,00  
06 90 602 900 – 06 90 602 999 1 016,00  
06 90 603 000 – 06 90 603 099 960,00  

06 90 603 100 – 06 90 603 199 1 270,00  
06 90 603 200 – 06 90 603 299 1 580,00  
06 90 603 300 – 06 90 603 399 330,00  
06 90 603 400 – 06 90 603 499 381,00  

06 90 603 500 – 06 90 603 599 508,00  
06 90 603 600 – 06 90 603 699 635,00  
06 90 603 700 – 06 90 603 799 508,00  
06 90 603 800 – 06 90 603 899 508,00  

06 90 603 900 – 06 90 603 999 635,00  
06 90 900 400 - 06 90 900 409 100,00  
06 90 900 410 - 06 90 900 419 508,00  
06 90 900 420 - 06 90 900 429 508,00  

06 90 900 430 - 06 90 900 439 1500,00  
06 90 900 440 - 06 90 900 449 1500,00  
06 90 900 450 - 06 90 900 459 1800,00  
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Díjzóna 

Hanghívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

Videóhívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

06 90 900 460 - 06 90 900 469 1800,00  
06 90 900 470 - 06 90 900 479 150,00  
06 90 900 480 - 06 90 900 489 150,00  
06 90 900 490 - 06 90 900 499 150,00  

06 90 900 500 - 06 90 900 509 2 000,00  
06 90 900 510 - 06 90 900 519 2 000,00  

06 90 900 520 - 06 90 900 529 200,00  

06 90 900 530 - 06 90 900 539 200,00  

06 90 900 540 - 06 90 900 549 200,00  

06 90 900 550 - 06 90 900 559 250,00  

06 90 900 560 - 06 90 900 569 250,00  

06 90 900 570 - 06 90 900 579 250,00  
06 90 900 580 - 06 90 900 589 250,00  

06 90 900 590 - 06 90 900 599 250,00  

06 90 900 600 - 06 90 900 609 300,00  

06 90 900 610 - 06 90 900 619 300,00  

06 90 900 620 - 06 90 900 629 300,00  

06 90 900 630 - 06 90 900 639 300,00  

06 90 900 640 - 06 90 900 649 300,00  
06 90 900 650 - 06 90 900 659 350,00  

06 90 900 660 - 06 90 900 669 350,00  

06 90 900 670 - 06 90 900 679 350,00  

06 90 900 680 - 06 90 900 689 350,00  

06 90 900 690 - 06 90 900 699 350,00  

06 90 900 700 - 06 90 900 709 400,00  

06 90 900 710 - 06 90 900 719 400,00  
06 90 900 720 - 06 90 900 729 400,00  

06 90 900 730 - 06 90 900 739 400,00  

06 90 900 740 - 06 90 900 749 400,00  

06 90 900 750 - 06 90 900 759 458,00  

06 90 900 760 - 06 90 900 769 458,00  

06 90 900 770 - 06 90 900 779 458,00  

06 90 900 780 - 06 90 900 789 458,00  
06 90 900 790 - 06 90 900 799 458,00  

06 90 900 800 - 06 90 900 809 500,00  
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Díjzóna 

Hanghívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

Videóhívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

06 90 900 810 - 06 90 900 819 500,00  

06 90 900 820 - 06 90 900 829 500,00  

06 90 900 830 - 06 90 900 839 500,00  

06 90 900 840 - 06 90 900 849 500,00  

06 90 900 850 - 06 90 900 859 600,00  

06 90 900 860 - 06 90 900 869 600,00  

06 90 900 870 - 06 90 900 879 600,00  
06 90 900 880 - 06 90 900 889 600,00  

06 90 900 890 - 06 90 900 899 600,00  

06 90 900 900 - 06 90 900 909 750,00  

06 90 900 910 - 06 90 900 919 800,00  

06 90 900 920 - 06 90 900 929 800,00  

06 90 900 930 - 06 90 900 939 900,00  

06 90 900 940 - 06 90 900 949 900,00  
06 90 900 950 - 06 90 900 959 1 000,00  

06 90 900 960 - 06 90 900 969 1 000,00  

06 90 900 970 - 06 90 900 979 1 200,00  

06 90 900 980 - 06 90 900 989 1 200,00  

06 90 900 990 - 06 90 900 999 1 500,00  
06 90 982 000 – 06 90 982 099 25,01  

06 90 982 100 – 06 90 982 199 50,00  

06 90 982 200 – 06 90 982 299 155,00  

06 90 982 300 – 06 90 982 399 75,00  

06 90 982 400 – 06 90 982 499 200,00  

06 90 982 500 – 06 90 982 599 300,00  

06 90 982 600 – 06 90 982 699 508,00  

06 90 982 700 – 06 90 982 799 1 000,00  

06 90 982 800 – 06 90 982 899 1 500,00  
06 90 982 900 – 06 90 982 999 2 000,00  

06 90 985 000 – 06 90 985 099 460,00  

06 90 985 100 – 06 90 985 199 508,00  

06 90 985 200 – 06 90 985 299 508,00  

06 90 985 800 - 06 90 985 899 381,00  
06 90 985 900 - 06 90 985 999 485,00  

06 90 555 000 - 06 90 555 009 500,00  
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Díjzóna 

Hanghívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

Videóhívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

06 90 555 010 - 06 90 555 019 25,00  

06 90 555 020 - 06 90 555 029 50,00  

06 90 555 030 - 06 90 555 039 75,00  

06 90 555 040 - 06 90 555 049 100,00  

06 90 555 050 - 06 90 555 059 125,00  

06 90 555 060 - 06 90 555 069 150,00  

06 90 555 070 - 06 90 555 079 175,00  
06 90 555 080 - 06 90 555 089 200,00  

06 90 555 090 - 06 90 555 099 230,00  

06 90 555 100 - 06 90 555 109 250,00  

06 90 555 110 - 06 90 555 119 275,00  

06 90 555 120 - 06 90 555 129 300,00  

06 90 555 130 - 06 90 555 139 350,00  

06 90 555 140 - 06 90 555 149 400,00  
06 90 555 150 - 06 90 555 159 450,00  

06 90 555 160 - 06 90 555 169 500,00  

06 90 555 170 - 06 90 555 179 550,00  

06 90 555 180 - 06 90 555 189 600,00  

06 90 555 190 - 06 90 555 199 650,00  
06 90 555 200 - 06 90 555 209 700,00  

06 90 555 210 - 06 90 555 219 750,00  

06 90 555 220 - 06 90 555 229 800,00  

06 90 555 230 - 06 90 555 239 850,00  

06 90 555 240 - 06 90 555 249 900,00  

06 90 555 250 - 06 90 555 259 950,00  

06 90 555 260 - 06 90 555 269 1 000,00  

06 90 555 270 - 06 90 555 279 1 100,00  

06 90 555 280 - 06 90 555 289 1 200,00  
06 90 555 290 - 06 90 555 299 1 500,00  

06 90 555 300 - 06 90 555 309 2 000,00  

06 90 555 310 - 06 90 555 319 458,00  

06 90 555 320 - 06 90 555 329 508,00  

06 90 555 330 - 06 90 555 339 762,00  
06 90 555 550 - 06 90 555 559 250,00  

06 90 555 560 - 06 90 555 569 275,00  
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Díjzóna 

Hanghívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

Videóhívás 
Bruttó ár 
Ft/perc 

06 90 555 570 - 06 90 555 579 300,00  

06 90 555 580 - 06 90 555 589 1 200,00  

06 90 555 590 - 06 90 555 599 1 500,00  
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B. Eseménydíjas hívás alapú szolgáltatások díjai: 
 
B.1. Normál tartalmak 

 
• Eseménydíjas hívás alapú szolgáltatások 

 
Díjzóna 

Bruttó ár 
Ft/hívás 

06 91 125 100 – 06 91 125 299 762,00 
06 91 125 300 – 06 91 125 399 155,00 
06 91 125 400 – 06 91 125 499 300,00 
06 91 125 500 – 06 91 125 599 508,00 
06 91 125 800 – 06 91 125 999 1 000,00 
06 91 125 600 – 06 91 125 699 800,00 
06 91 180 050 – 06 91 180 099 115,00 
06 91 180 150 – 06 91 180 199 155,00 
06 91 180 200 – 06 91 180 249 205,00 
06 91 180 250 – 06 91 180 299 127,00 
06 91 180 300 – 06 91 180 399 305,00 
06 91 180 400 – 06 91 180 499 508,00 
06 91 180 500 – 06 91 180 599 762,00 
06 91 180 700 – 06 91 180 749 1 000,00 
06 91 180 750 – 06 91 180 799 254,00 
06 91 555 000 – 06 91 555 099 85,00 
06 91 555 100 – 06 91 555 199 155,00 
06 91 555 200 – 06 91 555 299 205,00 
06 91 555 300 – 06 91 555 399 254,00 
06 91 555 400 – 06 91 555 499 305,00 
06 91 555 500 – 06 91 555 599 381,00 
06 91 555 600 – 06 91 555 699 410,00 
06 91 555 700 – 06 91 555 799 485,00 
06 91 555 800 – 06 91 555 899 508,00 
06 91 555 900 – 06 91 555 999 762,00 
06 91 636 000 – 06 91 636 099 160,00 
06 91 636 100 – 06 91 636 199 195,00 
06 91 636 200 – 06 91 636 299 254,00 
06 91 636 300 – 06 91 636 399 330,00 
06 91 636 400 – 06 91 636 499 381,00 
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Díjzóna 

Bruttó ár 
Ft/hívás 

06 91 636 500 – 06 91 636 599 508,00 
06 91 636 600 – 06 91 636 699 575,00 
06 91 636 700 – 06 91 636 799 635,00 
06 91 636 800 - 06 91 636 899 960,00 
06 91 636 900 - 06 91 636 999 1 000,00 
06 91 777 000 – 06 91 777 099 1 000,00 
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B.2. Felnőtt tartalmak 

 
• Eseménydíjas hívás alapú szolgáltatások 

 
 

Díjzóna 
Bruttó ár 
Ft/hívás 

06 90 181 500 – 06 90 181 599 154,90 

06 90 181 600 – 06 90 181 699 115,00 
06 90 181 700 – 06 90 181 799 204,99 
06 90 181 800 – 06 90 181 899 304,99 
06 90 181 900 – 06 90 181 999 508,00 

06 90 188 500 – 06 90 188 599 2 540,00 
06 90 188 600 – 06 90 188 699 762,00 
06 90 188 700 – 06 90 188 799 1 143,00 
06 90 188 800 – 06 90 188 899 1 905,00 

06 90 188 900 – 06 90 188 999 5 080,00 
06 90 189 500 – 06 90 189 999 5 080,00 
06 90 444 000 - 06 90 444 099 155,00 
06 90 444 100 - 06 90 444 199 205,00 

06 90 444 200 - 06 90 444 299 254,00 
06 90 444 300 - 06 90 444 399 305,00 
06 90 444 400 - 06 90 444 499 410,00 
06 90 636 000 – 06 90 636 099 160,00 

06 90 636 100 – 06 90 636 199 195,00 
06 90 636 200 – 06 90 636 299 254,00 
06 90 636 300 – 06 90 636 399 330,00 
06 90 636 400 – 06 90 636 499 508,00 

06 90 636 500 – 06 90 636 599 575,00 
06 90 636 600 – 06 90 636 699 960,00 
06 90 636 700 – 06 90 636 799 1 270,00 
06 90 636 800 - 06 90 636 899 1 905,00 

06 90 636 900 - 06 90 636 999 5 080,00 
06 90 888 000 – 06 90 888 099 485,00 
06 90 888 100 – 06 90 888 199 508,00 
06 90 888 200 – 06 90 888 299 762,00 

06 90 888 300 – 06 90 888 399 1 016,00 
06 90 888 400 – 06 90 888 499 2 032,00 
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06 90 900 000 - 06 90 900 009 100,00 
06 90 900 010 - 06 90 900 019 204,47 
06 90 900 020 - 06 90 900 029 204,47 
06 90 900 030 - 06 90 900 039 254,00 
06 90 900 040 - 06 90 900 049 254,00 
06 90 900 050 - 06 90 900 059 154,99 
06 90 900 060 - 06 90 900 069 328,93 
06 90 900 070 - 06 90 900 079 328,93 
06 90 900 080 - 06 90 900 089 508,00 
06 90 900 090 - 06 90 900 099 508,00 
06 90 900 100 - 06 90 900 109 1 016,00 

06 90 900 110 - 06 90 900 119 1 016,00 
06 90 900 120 - 06 90 900 129 1 016,00 
06 90 900 130 - 06 90 900 139 1 016,00 
06 90 900 140 - 06 90 900 149 305,00 

06 90 900 150 - 06 90 900 159 2 032,00 
06 90 900 160 - 06 90 900 169 2 032,00 
06 90 900 170 - 06 90 900 179 2 032,00 
06 90 900 180 - 06 90 900 189 2 032,00 

06 90 900 190 - 06 90 900 199 2 032,00 
06 90 900 200 - 06 90 900 209 5 080,00 
06 90 900 210 - 06 90 900 219 5 080,00 
06 90 900 220 - 06 90 900 229 5 080,00 

06 90 900 230 - 06 90 900 239 5 080,00 
06 90 900 240 - 06 90 900 249 400,00 
06 90 900 250 - 06 90 900 259 762,00 
06 90 900 260 - 06 90 900 269 1 000,00 

06 90 900 270 - 06 90 900 279 500,00 
06 90 900 280 - 06 90 900 289 2 540,00 
06 90 900 290 - 06 90 900 299 2 540,00 
06 90 900 300 - 06 90 900 309 600,00 

06 90 900 310 - 06 90 900 319 600,00 
06 90 900 320 - 06 90 900 329 600,00 
06 90 900 330 - 06 90 900 339 3175,00 
06 90 900 340 - 06 90 900 349 3175,00 

06 90 900 350 - 06 90 900 359 900,00 
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06 90 900 360 - 06 90 900 379 3 810,00 
06 90 900 380 - 06 90 900 399 4 445,00 
06 90 985 300 – 06 90 985 399 508,00 
06 90 985 400 – 06 90 985 499 508,00 
06 90 985 500 – 06 90 985 599 1 500,00 
06 90 985 600 – 06 90 985 699 2 000,00 
06 90 985 700 – 06 90 985 799 2 500,00 
06 90 555 340 - 06 90 555 349 204,47 
06 90 555 350 - 06 90 555 359 204,47 
06 90 555 360 - 06 90 555 369 254,00 
06 90 555 370 - 06 90 555 379 254,00 

06 90 555 380 - 06 90 555 389 328,93 
06 90 555 390 - 06 90 555 399 328,93 
06 90 555 400 - 06 90 555 499 508,00 
06 90 555 410 - 06 90 555 419 508,00 

06 90 555 420 - 06 90 555 429 600,00 
06 90 555 430 - 06 90 555 439 600,00 
06 90 555 440 - 06 90 555 449 1 016,00 
06 90 555 450 - 06 90 555 459 1 016,00 

06 90 555 460 - 06 90 555 469 2 032,00 
06 90 555 470 - 06 90 555 479 2 032,00 
06 90 555 480 - 06 90 555 489 2 032,00 
06 90 555 490 - 06 90 555 499 2 540,00 

06 90 555 500 - 06 90 555 509 2 540,00 
06 90 555 510 - 06 90 555 519 2 540,00 
06 90 555 520 - 06 90 555 529 5 080,00 
06 90 555 530 - 06 90 555 539 5 080,00 

06 90 555 540 - 06 90 555 549 5 080,00 
06 90 555 600 - 06 90 555 609 100,00 
06 90 555 610 - 06 90 555 619 115,00 
06 90 555 620 - 06 90 555 629 155,00 

06 90 555 630 - 06 90 555 639 160,00 
06 90 555 640 - 06 90 555 649 195,00 
06 90 555 650 - 06 90 555 659 200,00 
06 90 555 660 - 06 90 555 669 205,00 

06 90 555 670 - 06 90 555 679 254,00 
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06 90 555 680 - 06 90 555 689 305,00 
06 90 555 690 - 06 90 555 699 330,00 
06 90 555 700 - 06 90 555 709 381,00 
06 90 555 710 - 06 90 555 719 400,00 
06 90 555 720 - 06 90 555 729 410,00 
06 90 555 730 - 06 90 555 739 485,00 
06 90 555 740 - 06 90 555 749 500,00 
06 90 555 750 - 06 90 555 759 508,00 
06 90 555 760 - 06 90 555 769 575,00 
06 90 555 770 - 06 90 555 779 600,00 
06 90 555 780 - 06 90 555 789 635,00 

06 90 555 790 - 06 90 555 799 705,00 
06 90 555 800 - 06 90 555 809 762,00 
06 90 555 810 - 06 90 555 819 900,00 
06 90 555 820 - 06 90 555 829 960,00 

06 90 555 830 - 06 90 555 839 1 000,00 
06 90 555 840 - 06 90 555 849 1 016,00 
06 90 555 850 - 06 90 555 859 1 143,00 
06 90 555 860 - 06 90 555 869 1 270,00 

06 90 555 870 - 06 90 555 879 1 500,00 
06 90 555 880 - 06 90 555 889 1 905,00 
06 90 555 890 - 06 90 555 899 2 000,00 
06 90 555 900 - 06 90 555 909 2 032,00 

06 90 555 910 - 06 90 555 919 2 500,00 
06 90 555 920 - 06 90 555 929 2 540,00 
06 90 555 930 - 06 90 555 939 5 080,00 
06 90 555 940 - 06 90 555 949 3 175,00 

06 90 555 950 - 06 90 555 959 3 810,00 
06 90 555 960 - 06 90 555 969 4 445,00 
06 90 555 970 - 06 90 555 979 3 000,00 
06 90 555 980 - 06 90 555 989 4 000,00 

06 90 555 990 - 06 90 555 999 5 000,00 
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A 116-TAL KEZDŐDŐ (116DEF FORMÁTUMÚ) HARMONIZÁLT KÖZÉRDEKŰ 
SZOLGÁLTATÁSOK HARMONIZÁLT SZÁMOK, A 14-GYEL KEZDŐDŐ (14CD, VAGY 
14CDE FORMÁTUMÚ) DÍJMENTES SZOLGÁLTATÁSI SZÁMOK, A 12-VEL 
KEZDŐDŐ (12CD FORMÁTUMÚ) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, A 137-TEL KEZDŐDŐ 
(137DE FORMÁTUMÚ) LELKI SEGÍTŐ ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI SZÁMOK, 
A 17-TEL KEZDŐDŐ (17C, 17CD, VAGY 17CDE FORMÁTUMÚ) ELEKTRONIKUS 
HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZATÁHOZ RENDELT SZÁMOK, VALAMINT A 
18-CAL KEZDŐDŐ (18C ILLETVE 18CD FORMÁTUMÚ) KÖZÉRDEKŰ 
TÁJÉKOZTATÓ ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK HÍVÁSÁNAK DÍJAI. 

 
Rövidszám hívás díj 
116000 díjmentes 
116111 díjmentes 
116123 díjmentes 
1200 díjmentes 
1201 díjmentes 
1202 díjmentes 
1203 díjmentes 
1204 hálózaton belüli 
1210 hálózaton belüli 
1211 hálózaton belüli 
1213 díjmentes 
1214 hálózaton belüli 
1218 díjmentes 
1219 díjmentes 
1221 hálózaton belüli 
1222 díjmentes 
1223 díjmentes 
1224 díjmentes 
1225 hálózaton belüli 
1230 díjmentes 
1231 díjmentes 
1232 díjmentes 
1233 díjmentes 
1234 díjmentes 
1236 hálózaton belüli 
1240 hálózaton belüli 
1241 hálózaton belüli 
1242 hálózaton belüli 
1244 hálózaton belüli 
1245 hálózaton belüli 
1246 hálózaton belüli 
1248 díjmentes 
1250 hálózaton belüli 
1251 díjmentes 
1252 díjmentes 
1255 hálózaton belüli 
1256 díjmentes 
1258 hálózaton belüli 
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Rövidszám hívás díj 
1259 hálózaton belüli 
1260 hálózaton belüli 
1266 hálózaton belüli 
1270 díjmentes 
1271 hálózaton belüli 
1272 hálózaton belüli 
1275 hálózaton belüli 
1276 hálózaton belüli 
1277 díjmentes 
1280 hálózaton belüli 
1282 díjmentes 
1288 díjmentes 
1290 hálózaton belüli 
1298 hálózaton belüli 
13700 díjmentes 
13737 díjmentes 
13770 díjmentes 
13777 díjmentes 
1400 díjmentes 
1401 díjmentes 
1402 díjmentes 
1403 díjmentes 
1404 díjmentes 
1405 díjmentes 
1410 díjmentes 
1411 díjmentes 
1413 díjmentes 
1414 díjmentes 
1415 díjmentes 
1416 díjmentes 
1417 díjmentes 
1418 díjmentes 
1420 díjmentes 
1423 díjmentes 
1424 díjmentes 
1432 díjmentes 
1433 díjmentes 
1434 díjmentes 
1440 díjmentes 
1442 díjmentes 
1443 díjmentes 
1444 díjmentes 
1445 díjmentes 
1446 díjmentes 
1447 díjmentes 
1448 díjmentes 
14500 díjmentes 
14540 díjmentes 
14541 díjmentes 
14567 díjmentes 
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Rövidszám hívás díj 
173 díjmentes 
1744 díjmentes 
1748 díjmentes 
1750 díjmentes 
1776 díjmentes 

1778 Kizárólag a Yettel hálózatából 
hívható. Hívása díjmentes. 

1779 díjmentes 
188 belföldi vezetékes 
185 belföldi vezetékes 
1818 díjmentes 
1820 díjmentes 
1824 hálózaton belüli 

 
A Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság részére biztosított közérdekű vízi tájékoztató és 
támogató szolgáltatás: 

 
Rövidszám Árazás 
1817 díjmentes 

 
„NAV Infovonal” Közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatás: 

 
Rövidszám Árazás 
1819 díjmentes 

 
„Nemzeti Egészségügyi Yettel Ügyfélszolgálat” Közérdekű tájékoztató és támogató 
szolgáltatás: 

 
Rövidszám Árazás 
1812 díjmentes 

 
„NISZ – Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” 
Közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatás: 

 
Rövidszám Árazás 
1828 díjmentes 

 
„NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) – Magyar Államkincstár” 
Közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatás: 

 
Rövidszám Árazás 
1811 hálózaton belüli 
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A 135-TEL ÉS 136-TAL KEZDŐDŐ (135D, ILLETVE 136DE FORMÁTUMÚ) 
ADOMÁNYGYŰJTŐ SZÁMOK HÍVÁSÁNAK, ILLETVE SMS KÜLDÉSÉNEK DÍJAI 

 
 

 
Rövidszám 

Árazás 
Ft/SMS Ft/hívás 

1350* 250,00 250,00 
1353* 250,00 250,00 
1355* 300,00 300,00 
1356* 500,00 500,00 
1357* 500,00 500,00 
1358* 500,00 500,00 
1359* 250,00 250,00 
13600 500,00 500,00 
13616 500,00 500,00 
13620 500,00 500,00 
13630 250,00 250,00 
13611 250,00 250,00 
13655 500,00 500,00 
13666 500,00 500,00 
13680 500,00 500,00 

 

* A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt járványügyi veszélyhelyzetre 
figyelemmel a *-gal jelölt adományvonalak mind elérhetőek. 

 
 

1.1.1.1.1.1. Fogadott SMS alapú szolgáltatások: 
 
 

 

 

 
Díjzóna 

Bruttó ár 

Ft/SMS Ft/hívás 

06 90 444 500 - 06 90 444 599 155,00  

06 90 444 600 - 06 90 444 699 205,00  

06 90 444 700 - 06 90 444 799 254,00  

06 90 444 800 - 06 90 444 899 305,00  

06 90 444 900 - 06 90 444 999 410,00  

06 90 640 700– 06 90 640 999 80,00  

06 90 641 700– 06 90 641 999 160,00  

06 90 642 700– 06 90 642 999 330,00  

06 90 643 700– 06 90 643 999 508,00  

06 90 644 700– 06 90 644 999 575,00  

06 90 645 700– 06 90 645 999 705,00  
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06 90 646 700– 06 90 646 999 960,00  

06 90 647 700– 06 90 647 999 1270,00  

06 90 648 700– 06 90 648 999 1905,00  
 

 
Rövid hívószám 

Bruttó ár 

Ft/SMS Ft/hívás 

16886 960,00  
169955 960,00  
169961 960,00  

 

A regisztrációs, valamint a lemondó SMS díja 30,00 Ft/db. 
 

3.1.11.13. MOBILVIDEÓ SZOLGÁLTATÁS 
A szolgáltatás az ún. streaming technológián alapul, amellyel anélkül tekinthető meg az adott 
tartalom az erre alkalmas mobiltelefonon, hogy azt el kellene menteni a telefonra. Az Előfizető 
tehát a wapon megtekintheti a kiválasztott videót úgy, hogy nem kell nagyobb tárhelyet 
biztosítania a mobiltelefonján. A Szolgáltató az igénybevételtől számított 10 percig biztosít 
hozzáférést a tartalomhoz az Előfizető részére egyszeri díj ellenében. A 10 perc elteltét 
követően a tartalom újbóli megtekintése díjköteles. 
 

 AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: 
Az Előfizetőnek rendelkeznie kell: 
− a wap-hozzáférési szolgáltatások valamelyikével (Mobile Data vagy MobilAdat, illetve 

Mobil Internet, illetve Mobil Online szolgáltatáscsomagok); 
− az  EDSZ  igénybevételéhez  szükséges,  megfelelő  fedezetet  biztosító  Univerzális 

egyenleggel; 
− wapra és videostreamingre alkalmas mobiltelefonnal. 

 
 AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: 

Ha a mobiltelefon, illetve az Előfizető tarifacsomagja nem alkalmas a wap-hozzáférési 
szolgáltatások valamelyikének igénybevételére, illetve a streaming technológia használatára. 
E szolgáltatás esetében a Szolgáltató által nyújtott feltöltőkártya-kedvezmények nem 
érvényesek. 

1.2. Felnőtt tartalomszolgáltatások tiltás 

A felnőtt tartalomszolgáltatások tiltás, amennyiben az Előfizető azt megrendeli, a különböző 
csatornákon - SMS, wap, Hanghívás, Internet - elérhető emelt díjas vagy forgalmi díjas 
felnőtt (erőszakos vagy erotikus) tartalmakhoz való hozzáférést korlátozza. A szolgáltatás 
megrendelhető ügyfélszolgálaton (telefonon, faxon, e-mailben, levélben). A szolgáltatás 
megrendelésekor az Előfizetőnek egy négyjegyű numerikus jelszót kell megadnia. A jelszó 
megegyezik az Emelt díjas szolgáltatások feltételei között említett négyjegyű kóddal. 
A felnőtt tartalomszolgáltatások tiltás két szolgáltatásból áll, melyek együtt és külön- külön 
is megrendelhetők. 

• Felnőtt SMS/wap és hang tiltás: tiltja valamennyi 90-es számtartományra menő 
hívást, valamint az arról menő SMS forgalmat, ezenkívül a Go mobilportálon 
keresztül elérhető emelt díjas tartalomszolgáltatásokhoz való hozzáférést. A 91- 
es számtartományra, valamint a négy- és ötjegyű rövidszámokra menő 
emelt díjas hívások, SMS-ek, valamint az ezekről fogadott SMS 
szolgáltatások igénybe vehetők. 

• Felnőtt böngészhető web/wap tiltás: a web- és wapoldalak egy bizonyos szűk 
köréhez enged csak hozzáférést. A hozzáférhető wap és weboldalak listája 
folyamatosan változik, a listát a Szolgáltató honlapján közzéteszi és időszakonként 
frissíti. 
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 A SZOLGÁLTATÁS DÍJA: 

A tiltások megrendelése és lemondása díjmentes. 
 
3.1.11.14. TUDAKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK 
 

3.1.11.14.1. Tudakozó hívásának díja 
 

Invitel Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800) hívásának 
díjai*: 
belföldről minden időszakban, hívásonként 

 
 
146,00 Ft 

Invitel Kereskedelmi Belföldi Tudakozó (11888) hívásának 
díjai**: 
belföldről minden időszakban, hívásonként 

 
 
166,00 Ft 

Invitel Nemzetközi és Különleges Tudakozó (11811) 
hívásának díjai***: 
belföldről minden időszakban, percenként 

 
 
226,00 Ft 

Magyar Telekom Kereskedelmi Belföldi tudakozó (11818) 
hívásának díjai**: 
belföldről minden időszakban, hívásonként 

 
 
136,00 Ft 

Magyar Telekom Nemzetközi és Különleges Tudakozó (11824) 
hívásának díjai***: 
belföldről minden időszakban, percenként 

 
 
196,00 Ft 

 

* A 11800-as hívószámon elérhető egyetemes belföldi tudakozó szolgáltatás forgalmi 
megkülönböztetés nélkül, napi 24 órán keresztül fogadja az oda érkező hívásokat. Egy hívás 
során legfeljebb 4 információ kérhető a belföldi hírközlési Szolgáltatók által rendelkezésre 
bocsátott belföldi lakossági és üzleti előfizetők vezetékes, illetve mobil telefonszámáról – 
ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult –, valamint címadatok alapján lehet érdeklődni 
a telefonszámokról és fordítva. Mindemellett a III.7.2. és III.7.3. pontban foglalt szolgáltatások 
elérhetősége is biztosított. 

 
** A 11818-as és a 11888-as hívószámon elérhető kereskedelmi belföldi tudakozók 
forgalmi megkülönböztetés nélkül, napi 24 órán keresztül fogadják az oda érkező hívásokat. 
Egy hívás során legfeljebb 4 információ kérhető a belföldi hírközlési Szolgáltatók által 
rendelkezésre bocsátott belföldi lakossági és üzleti előfizetők vezetékes, illetve mobil 
telefonszámáról – ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult –, valamint címadatok alapján 
lehet érdeklődni a telefonszámokról és fordítva. 

 
*** A 11811-es és a 11824-es hívószámon elérhető nemzetközi és különleges tudakozók 
forgalmi megkülönböztetés nélkül, napi 24 órán keresztül fogadják az oda érkező hívásokat. 
Egy hívás során az alábbi információk érhetőek el: 
- nemzetközi tudakozószolgáltatás igénybevételével információ kérhető arról, hogy egy 

névvel és címmel megjelölt személy valamely telefonszolgáltató előfizetője-e, és ha igen, 
mi a telefonszáma. 

- közérdekű email és weboldalcímek (pl. menetrendek, árfolyamok, bankkártya 
információk, mozi- és színházműsor), 

- olyan egyedi információk, melyek például lexikonok, enciklopédiák, gyűjtemények 
alapján behatárolhatók (pl.: irodalom, történelem témakörben), 

- lakossági apróhirdetések tartalma (pl.: ingatlan, gépjármű és álláshirdetések). 
 
A 11811-es és a 11824-es hívószámon bejelentkező kezelő az Előfizető által megadott 
szempontok alapján keresi meg és biztosítja a kívánt információkat. A tudakozószolgáltató 
kizárólag kezelői szolgáltatásokat nyújt (a kért információ megkeresése, kiadása), a tartalom 
hitelességéért és pontosságáért felelősséget nem vállal. A tudakozószolgáltató valamennyi 
tájékoztatás alkalmával megjelöli az adat, információ forrását. 
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A tarifacsomagokban, illetve szolgáltatásokban foglalt kedvezmények (például havi 
lebeszélhetőség, normál díjazású hívásokra elérhető  kedvező díjszabások) nem használhatóak 
fel a tudakozók hívása esetén. 
 
 
3.1.11.14.2. Az Invitel Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800) és az Invitel 

Nemzetközi és KülönlegesTudakozó (11811) Gyorshívás szolgáltatása 
 
Az Invitel Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800) és az Invitel Nemzetközi és 
Különleges Tudakozó (11811) felhívásakor* a tudakozódás végén, a kért telefonszám 
bemondását követően az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy egyetlen gombnyomással 
tárcsázza a keresett számot (Gyorshívás). A Gyorshívással történt sikeres kapcsolás esetén – az 
Invitel Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800) és az Invitel Nemzetközi és Különleges 
Tudakozó (11811) hívásdíján felül – a beszélgetésért a tudakozó szolgáltatás hívásdíja mellett 
az alábbi használati díjak kerülnek kiszámlázásra. 
 
Gyorshívással kizárólag  normál díjas  belföldi (vezetékes és mobil) hívószámok kapcsolhatóak. 
 
A szolgáltatás használati díjai (az Invitel Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800), Invitel 
Nemzetközi és Különleges Tudakozó (11811) hívásdíján felül fizetendő): 
 

– Gyorshívással indított hívásonként sikeres kapcsolás**  esetén bruttó 83 Ft, és 
– Gyorshívással indított hívások esetén percenként: a tarifacsomag szerinti, adott 

hívásirányba irányuló hívás díja. 
 
Az Invitel Nemzetközi és Különleges Tudakozó (11811) Gyorshívás Szolgáltatás 2015. január 
1-től érhető el az Előfizetők számára. 
 

*Az Invitel Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800), és az Invitel Nemzetközi és Különleges Tudakozó 
szolgáltatás vezetékes hálózatban végződik, ezért a gyorshívás funkción keresztül felépített hívások bontása a 
mobil-helyhez kötött telefonviszonylat szerint történik. 

 
**Sikeres kapcsolásnak minősülnek azok az esetek, amikor az Előfizető és a kért hívószám között ténylegesen 
létrejön a kapcsolat. Amennyiben az Előfizető több telefonszám után érdeklődik, az utolsó keresett szám 
kapcsolható a Gyorshívás segítségével. 

 
3.1.11.14.3. Az Invitel Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800) SMS-tudakozó 

hozzáférési és tartalomszolgáltatása 
 

– Az Invitel Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800) felhívásakor a tudakozódás 
végén, a kért telefonszám bemondását követően az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy 
SMS-ben kérje le a keresett számot. 
Az Invitel Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800) hívásdíján felül – fogadott 
üzenetenként 101,6 Ft kerül kiszámlázásra. 

– Az Előfizetőnek lehetősége van SMS-ben tudakozódnia a keresett számról az Invitel 
Országos Egyetemes Belföldi Tudakozó (11800) SMS-tudakozó hozzáférési és 
tartalomszolgáltatásán keresztül. 
A lekérdezés díja üzenetenként 101,6 Ft. 

 
3.1.11.15. MOBIL INTERNET ADATHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ADATOK 

 
A forgalom mérésének egysége 0,01 MB. A havidíjba foglalt adatforgalmi keret, illetve a 
tarifacsomagba foglalt maximális le- és feltöltési sebesség kizárólag belföldi, a Telenor hálózatán 
keresztüli használat esetén érvényes, nem vihető át a következő hónapra, elérése után az elérhető 
maximális le- és feltöltési sebesség 256/128 kbps, túlforgalmazási díj 0 Ft. 
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Havidíjban foglalt keret (MB) 

 
 

A csomag 
maximális letöltési 

sebessége 

Többletdíj 
felszámítás nélkül 

felhasználható 
adatkeret az 1. 

roaming díjzónában 

4GB 5Mbps 4 GB 
7GB 10Mbps 5,7 GB 
13GB 30Mbps 7 GB 
24GB 60Mbps 9,5 GB 
50GB 150Mbps 12,5 GB 

korlátlan 150Mbps 18 GB 

„Korlátlan e-mail és böngészés” szolgáltatás -  
2 GB 

100 GB -  
1,5 GB 

Kiegészítő adatjegy 1 GB - 1 GB 
Kiegészítő adatjegy 4 GB - 4 GB 
Kiegészítő adatjegy 10 GB - 

 
 

7,9 GB 
 

3.4. A  NEMZETKÖZI  ÉS  ROAMING  FORGALOMRA  VONATKOZÓ DÍJAK  
ÉS SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK 

 
 

3.4.1. Nemzetközi díjzónák 
 
1. zóna 

Ausztrália vezetékes, Ausztria vezetékes, Csehország vezetékes, Finnország vezetékes, 
Franciaország vezetékes, Görögország vezetékes, Hollandia vezetékes, Izrael vezetékes, Nagy-
Britannia és Észak-Írország vezetékes, Németország vezetékes, Norvégia vezetékes, 
Olaszország/Vatikán vezetékes, Románia vezetékes, Spanyolország vezetékes, Svájc 
vezetékes, Svédország vezetékes, Szlovákia vezetékes, USA (beleértve Kanada, Amerikai 
Virgin-szigetek, Puerto Rico, Hawaii) 
 
2. zóna 

Belgium vezetékes, Bosznia–Hercegovina vezetékes, Bulgária, Csehország mobil, Dánia 
vezetékes, Görögország mobil, Horvátország vezetékes, Írország vezetékes, Japán vezetékes, 
Lengyelország vezetékes, Németország mobil, Norvégia mobil, Oroszország, Románia mobil, 
Szlovákia mobil, Szlovénia vezetékes, Ukrajna 
 
3. zóna 

Andorra, Ausztrália mobil, Ausztria mobil, Belgium mobil, Bosznia–Hercegovina mobil, 
Ciprus vezetékes, Dánia mobil, Észtország vezetékes, Finnország mobil, Franciaország mobil, 
Hollandia mobil, Hongkong, Horvátország mobil, Írország mobil, Izrael mobil, Japán mobil, 
Szerbia, Montenegró, Lengyelország mobil, Lettország vezetékes, Liechtenstein vezetékes, 
Litvánia vezetékes, Luxemburg vezetékes, Macedónia, Moldova vezetékes, Monaco, Nagy-
Britannia és Észak-Írország mobil, Olaszország/Vatikán mobil, Portugália vezetékes, 
Spanyolország mobil, Svájc mobil, Svédország mobil, Szingapúr, Szlovénia mobil, 
Törökország 
 
4. zóna 

Albánia, Algéria, Angola, Argentína, Azerbajdzsán, Bahrein, Barbados, Bermuda, Brazília, 
Ciprus mobil, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Arab Emirátusok, Észtország mobil, 
Fehéroroszország, Francia Guyana, Fülöp-szigetek, Grúzia, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, 
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Holland-Antillák, Izland, Kamerun, Kazahsztán, Kolumbia, Koreai Köztársaság, Lettország 
mobil, Líbia, Liechtenstein mobil, Litvánia mobil, Luxemburg mobil, Malajzia, Málta, 
Marokkó, Martinique, Mexikó, Moldova mobil, Palesztin Önkormányzati Területek, Panama, 
Peru, Portugália mobil, San Marino, Seychelles-szigetek, St. Pierre és Miquelon, St. Vincent és 
a Grenadine-szigetek, Szaúd-Arábia, Szíria, Szudán, Tanzánia (Zanzibár is), Thaiföld, Tunézia, 
Uganda, Új-Zéland, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe 
 
5. zóna 

Benin, Bhután, Bolívia, Burundi, Chile, Costa Rica, Dominikai Közösség, Dominikai 
Köztársaság, Ecuador, Egyiptom, Elefántcsontpart, Etiópia, Feröer, Gabon, Ghána, Gibraltár, 
Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Katar, Kenya, Kirgizisztán, 
Kuba, Kuvait, Lesotho, Libanon, Libéria, Malawi, Mauritius, Mianmar, Mongólia, Mozambik, 
Namíbia, Nicaragua, Niger, Nigéria, Omán, Örményország, Pápua Új-Guinea, Reunion, 
Salvador, Szenegál, Szváziföld, Tádzsikisztán, Tajvan, Türkmenisztán, Üzbegisztán 
 
6. zóna 

Afganisztán, Amerikai Szamoa, Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Ascension, Ausztrália 
külbirtokai (Antarktisz, Norfolk-sziget), Bahama-szigetek, Banglades, Belize, Bissau-Guinea, 
Botswana, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Burkina Faso, Comore-szigetek és Mayotte, Cook-
szigetek, Csád, Diego Garcia, Dzsibuti, Egyenlítői Guinea, Eritrea, Északi- Mariana-szigetek, 
Falkland-szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Polinézia, Gambia, Grenada, Grönland, Guam, 
Guyana, Haiti, Kajmán-szigetek, Kambodzsa, Kelet-Timor, Kína, Kiribati, Kongó, Kongói 
Demokratikus Köztársaság (Zaire), Koreai NDK, Közép-afrikai Köztársaság, Laosz, 
Madagaszkár, Makaó, Maldív-szigetek, Mali, Marshall-szigetek, Mauritánia, Midway-
szigetek, Mikronézia, Montserrat, Nauru, Nepál, Niue, Pakisztán, Palau, Paraguay, Pitcairn-
szigetek, Ruanda, Salamon-szigetek, Sao Tomé és Príncipe, Sierra Leone, Srí Lanka, St. 
Kitts és Nevis, St. Lucia, Suriname, Szamoa, Szent Ilona, Szomália, Togo, Tokelau-szigetek, 
Tonga, Trinidad és Tobago, Turks és Caicos-szigetek, 
 

Tuvalu,  Új-Kaledónia,  Vanuatu,  Vietnam,  Wake-sziget,  Wallis  és  Futuna,  Zöld-foki 
Köztársaság 
 
Az egyes országok hálózataiba irányuló nemzetközi forgalomtípusok díjazása a fenti 
zónabesoroláshoz tartozó alábbi 3.5. pontban szereplő általános díjszabástól eltérhet (pl. 
EU-s országokba irányuló forgalom vagy tarifacsomagba foglalt kedvezményesen elérhető 
országok). 
 
 

3.5. Nemzetközi díjszabás 
3.5.1. A nemzetközi és PluszNulla hívások percdíjai 

 Nemzetközi PluszNulla 
Díjzóna Bruttó Bruttó 
1. díjzóna 91,00 Ft 79,00 Ft 
2. díjzóna 142,00 Ft 129,00 Ft 
3. díjzóna 162,00 Ft 149,00 Ft 
4. díjzóna 193,00 Ft 179,00 Ft 
5. díjzóna 270,00 Ft 240,00 Ft 
6. díjzóna 529,00 Ft 480,00 Ft 

 

Az egyéni (lakossági) előfizetők esetében a fenti nemzetközi díjzónáktól függetlenül – az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete szerint – az Európai Unió 
mindenkori tagállamainak, valamint Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban 
részes tagállamok, illetőleg ezek jogszabályban megjelölt tengerentúli területeinek (vezetékes 
és mobil) hálózataiba irányuló (a továbbiakban: EU-n belüli nemzetközi irányú) hívások díja 
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legfeljebb 76,80 Ft/perc, amennyiben az adott tarifacsomag igénybevételi feltételei ettől 
eltérően alacsonyabb díjat nem határoznak meg. 
 
A nemzetközi hívások számlázási egysége megegyezik adott tarifacsomag számlázási 
egységével. 
 

3.5.2. MMS-küldés Magyarországról nemzetközi hálózatokba 
Az MMS-küldés díja Magyarországról nemzetközi hálózatokba tarifacsomagtól függetlenül 
minden ciklusban: 216,50 Ft/üzenet. 
Az MMS-üzenetek fogadása díjmentes. 
 

3.5.3. Nemzetközi zöldszám (06 80 0xx xxx) és Univerzális zöldszám (00 800 xxxx 
xxxx) hívásának díjai: 

A nemzetközi zöldszámok hívásának díja – hálózaton belül - minden tarifacsomag esetén, 
minden időszakban díjmentes, univerzális zöldszámok hívásának díja 45,00 Ft/perc. 
 

3.6. Roaming forgalmi díjak és számlázási szabályok 
Az Előfizető a Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját. 
 
Tekintettel arra, hogy a roaming szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a Szolgáltató 
közvetíti, a számlázás alapjául szolgáló hívásidőtartamot minden esetben az adott 
roamingpartner méri, a kezdeményezett hívások kiszámlázása pedig a Szolgáltató díjszabása 
szerint történik. 
 
A Szolgáltató a külföldön kezdeményezett, illetve fogadott hívásokért, adatforgalomért, 
valamint az SMS-, illetve az MMS-küldésért („roaming forgalom”) az alábbi táblázatokban 
található díjakat számlázza ki. 
 

Híváskezdeményezés, SMS/MMS-küldés és adatforgalom esetén a kiszámlázott díj 
aszerint kerül meghatározásra, hogy a kezdeményező/küldő mely díjzónába sorolható 
ország Szolgáltatójának hálózatát veszi igénybe, illetve a hívást milyen hívásirányba 
indítja. 

Amennyiben a roamingszolgáltató valamely kezdeményezett hívást vagy  SMS-t (pl. 
segélyhívás, illetve egyéb díjmentes hívás) díjmentesen biztosít a Szolgáltató Előfizetője 
számára, úgy a hívás díjmentes. Minden egyéb esetben a táblázatban megadott árak 
érvényesek. 
Amennyiben a külföldi roamingszolgáltató – saját díjszabásának megfelelően – a 
híváskezdeményezésért díjat számol fel, a fel nem épült hívásért a Szolgáltató 60,00 Ft- ot 
számláz ki az Előfizető felé. 
 

Külföldön fogadott hívások esetén az igénybe vett hálózat országa szerinti díjzóna 
alapján meghatározott díjat kell megfizetni. 



 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                  AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési Feltételek 

 

Roaming díjzónák: 
 
1. zóna: 

 
Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus (Észak-Ciprus 2-es zóna), Cseh Köztársaság, Dánia, 
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Franciaország, 
Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Kanári-szigetek, Lengyelország, 
Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, 
Portugália, Románia, Spanyolország, St. Martin, Svédország, Szlovákia, Szlovénia 
 
2. zóna: 

 
Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Egyesült Arab Emírségek, 
Egyiptom, Észak-Ciprus, Hong Kong, India, Indonézia, Izrael, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság 
(Dél-Korea), Koszovó, Malajzia, Marokkó, Mexikó, Montenegro, Oroszország, Svájc, Szerbia, 
Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Törökország, Ukrajna, Új- Zéland 
 
3. zóna: 

 
Afganisztán, Albánia, Algéria, Angola, Anguilla, Antigua és Barbuda, Argentína, Aruba, Azerbajdzsán, 
Bahama-szigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Benin, Bermuda, Bolívia, Brit Virgin szigetek, Brunei, 
Chile, Costa Rica, Dél-afrikai Köztársaság, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Ecuador, 
Egyenlítői Guinea, Elefántcsontpart, El Salvador, Etiópia, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Fidzsi-
szigetek, Fülöp-szigetek, Gambia, Ghána, Grenada, Grúzia, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, 
Honduras, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek, Kambodzsa, Kamerun, Katar, 
Kazahsztán, Kenya, Kirgizisztán, Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kuba, Kuvait, Laosz, 
Libanon, Libéria, Macedónia, Madagaszkár, Makaó, Maldív-szigetek, Mali, Mauritius, Moldova, 
Moldávia, Mongólia, Mozambik, Myanmar, Namíbia, Nepál, Nicaragua, Niger, Nigéria, Omán, 
Örményország, Pakisztán, Palesztína, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, 
Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, 
Szamoa, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szíria, Szudán, Tádzsikisztán, Tanzánia, Trinidad és Tobago, 
Türkmenisztán,Tunézia, Turks & Caicos, Uganda, Uruguay, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Vietnám, 
Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki Köztársaság 
 
4. zóna: 

 
 Műhol das és t engeri roa mi ng  
 

• TIM Italy (Tengeri) 
• OnAir (Műholdas) 
• AeroMobile (Műholdas) 
• Thuraya (Satellite) 
• Simmin Island (Tengeri) 
• Vodafone Malta (Tengeri) 

 
A roaming díjzónákra vonatkozó mindenkor hatályos információkat a Szolgáltató a honlapján 
bocsátja az Előfizetők rendelkezésére, illetve bővebb információ a 0–24 óráig hívható Telefonos 
Ügyfélszolgálaton kérhető. 
 
Az itt részletezett, a Szolgáltató által nyújtott roaming szolgáltatások díjai az alternatív roaming 
Szolgáltatótól igénybe vett szabályozott hangátviteli, adatátviteli és SMS- szolgáltatás roaming 
szolgáltatás esetén nem érvényesek, azokra a mindenkori alternatív roaming Szolgáltató díjszabása az 
irányadó. Szolgáltató és az alternatív roaming Szolgáltató közötti - az  alternatív barangolásszolgáltató 
szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges - váltásért Szolgáltató Előfizető felé díjat nem számít fel. 
  

https://www.telenor.hu/roaming/muholdas-tengeri-roaming/
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Belföldi Díjas barangolási díjszabás 
 
Belföldi Díjas barangolási díjszabásnak nevezzük azt a díjszabást, mely megfelel az 531/2012/EU 
rendeletnek, valamint a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat eltörlö 2015/2120 rendelet 
szabályainak. 2017. június 15-től az előfizetők – alapesetben – hivatkozott rendeletekre tekintettel a 
belföldi, a Szolgáltató hálózatán kívüli forgalomra irányadó díjakon vehetik igénybe a Szolgáltató 
mobilszolgáltatásait az 1. roaming díjzónában, így 2017. június 15-ét követően a roaming díjak alatt a 2., 
3. és 4. roaming díjzónában történő barangolás esetére irányadó, a 3.b) melléklet 3.4. pontban foglalt 
díjszabás szerinti díjak értendők. 
 
Méltányos használat feltételei az 1. roaming díjzónában: 
A Szolgáltató a vonatkozó Európai Uniós szabályozás (a Bizottság (EU) 2016/2286 végrehajtási 
rendelete) által biztosított lehetőséggel élve, a roaming szolgáltatások visszaélésszerű vagy nem 
rendeltetésszerű használatának megelőzése érdekében a méltányos használatra vonatkozó feltételeket 
vezet be. Ennek értelmében a Szabályozott Európai roaming díjszabás az Előfizető életvitelszerű 
magyarországi tartózkodása, vagy az 1. roaming díjzónában történő időszakos utazása esetén történő 
használatra vehető igénybe. Erre tekintettel az Előfizető az 1. roaming díjzónában való tartózkodása, 
vagy fogyasztása 4 hónap átlagában nem haladhatja meg 
• belföldi és a 2-3. roaming díjzónában való mobilhálózatra való bejelentkezésének 50%-át; vagy 
• belföldi és a 2-3. roaming díjzónában bonyolított forgalmának (hang, sms, mms, adat) 50%-át. 

Fenti feltétel betartásának érdekében a hívószám használatát a Szolgáltató vizsgálhatja, amely vizsgálat 
a vizsgálat időpontját megelőzőt 4 hónapra terjed ki. Amennyiben Szolgáltató a fenti, méltányos 
használati feltételek be nem tartását észleli, erről haladéktalanul SMS-t és/vagy e-mailt küld az 
Előfizető részére, amelyben felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy ha a méltányos használat 
feltételeinek az értesítést követő 2 héten belül nem tesz eleget (a használat jellege nem változik), akkor 
az Előfizető az érintett szolgáltatásokat az 1. roaming díjzónában a továbbiakban kizárólag a belföldi díj 
és az alábbi többletdíj együttes alkalmazásával veheti igénybe – mindaddig, amíg a méltányos 
használat feltételeinek eleget nem tesz. Szolgáltató a méltányos használat be nem tartásának időtartama 
alatt az irányadó belföldi díjakon túl az alábbi többletdíjak felszámítására jogosult: 

• hanghívás indítás: 12,68 Ft/perc 
• hanghívás fogadása: 4,28 Ft/perc 
• SMS küldés: 3,96 Ft/SMS 
• MMS küldés: 7,92 Ft/MMS 
• adatforgalom: 1,93 Ft/MB 

 
 
Szolgáltató a méltányossági használat feltételei részeként egyes adatcsomagok esetében meghatározza, 
hogy az adott adatcsomag(ok)ból mekkora mennyiségű adatkeret használható fel az Európai Unión (és 
1. roaming díjzóna egyéb országain) belül többletdíj felszámítása nélkül. Amennyiben a megjelölt 
adatmennyiség leforgalmazásra kerül, úgy a a belföldi adatkeret felhasználásáig Szolgáltató jogosulttá 
válik a belföldi díjon túl többletdíj (3.b) melléklet.) felszámítására. A belföldi adatkeret felhasználását 
követően a roaming adatszolgáltatás kiegészítő adatjegy megrendelésével érhető el. 
A Szolgáltató kérheti annak igazolását, hogy az Előfizető Magyarországon szokásos lakóhellyel 
rendelkezik, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban áll. Ennek kapcsán Szolgáltató az alábbi 
dokumentumok valamelyikének bemutatását kérheti annak igazolására, hogy az Előfizető az Előfizető 
életvitelszerű magyarországi tartózkodás tekintetében a méltányos használat feltételeinek megfelel: 

• a lakossági Előfizető Szolgáltatóhoz bejelentett magyarországi lakcíme vagy tartózkodási helye 
(Üzleti Előfizető esetén Szolgáltatóhoz bejelentett magyarországi székhelye, fióktelepe, vagy 
telephelye) mint fogyasztási hely tekintetében kiállított, 4 hónapnál nem régebbi közüzemi 
számla; 

• a lakossági Előfizető Szolgáltatóhoz bejelentett magyarországi lakcímeként vagy tartózkodási 
helyeként (Üzleti Előfizető esetén Szolgáltatóhoz bejelentett magyarországi székhelyeként, 
fióktelepeként, vagy telephelyeként) szolgáló ingatlan használatára őt az elmúlt 4 hónapban 
feljogosító érvényes megállapodás (pl. bérleti szerződés); 



 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                  AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési Feltételek 

• a lakossági Előfizető nevére magyar felsőoktatási intézmény által kiállított nappali tagozatos, az 
elmúlt 4 hónapot lefedő hallgatói jogviszony-igazolás; 

• ÁSZF 5. mellékletében foglalt dokumentumok valamelyike; 
• az elmúlt 4 hónapban magyarországi helyszínen történő munkavégzésre vonatkozó 

jogviszony igazolása munkáltató/munkaerő-kölcsönző által vagy munkáltatói nyilatkozat 
átirányításról magyarországi telephelyre/fióktelepre; 

 
Egyéb példák, az életvitelszerű magyarországi tartózkodás igazolására szolgáló dokumentumokra a 
Számlás Díjszabásban találhatók. Amennyiben előfizető a fenti dokumentumokkal hitelt érdemlően nem 
igazolja a méltányos használat feltételeinek való megfelelést, az Előfizető a mobilszolgáltatásokat az 1. 
roaming díjzónában a továbbiakban kizárólag az irányadó belföldi díj és a fentiekben meghatározott 
többletdíj együttes alkalmazásával veheti igénybe mindaddig, amíg a magyarországi tartózkodás 
tekintetében a méltányos használat feltételeinek eleget nem tesz. 
 

Belföldi Díjas barangolási díjszabás (hangalapú) 
 

  
Magyarországi 

hálózatba 
irányuló hívás 

Egyéb irányba irányuló 
hívás díja* 

 

Fogadott 
hívások díja 1-es 

díjzónába 

2-es, 3-as és 
4-es 

díjzónába 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. díjzóna 

díja és 
számlázási 
egysége 

megegyezik az 
adott 

tarifacsomag 
más belföldi 
mobil- és 
vezetékes 

hálózat irányába 
indított 

hívásainak 
megfelelő 

percdíjával és 
számlázási 
egységével 

 
díja és 

számlázási 
egysége 

megegyezik 
az adott 

tarifacsomag 
más belföldi 
mobilhálózat 

irányába 
indított 

hívásainak 
megfelelő 

percdíjával és 
számlázási 
egységével 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

335 Ft/perc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

díjmentes 
 

* Kivéve a magyarországi hálózatba irányuló hívások. Minden 
megkezdett egység díjköteles. 

 
A forgalmi díjak mérése az alább felsorolt esetekben perc alapon történik: 

• Az  1-es  díjzónából  indított  2-es,  3-as  és  4-es  díjzónákba  irányuló  minden megkezdett 
egység díjköteles. 

 
Többletdíj az 1. roaming díjzónában: Amennyiben a jelen díjszabás 3.b) melléklet. pontjában 
meghatározott méltányos használatra vonatkozó feltételek nem teljesülnek, az Agnátus jogosult 
többletdíj terhelésére, amelynek mértéke: 

• kezdeményezett hanghívások esetén (ideértve a továbbított hanghívásokat is), 12,68 
Ft/perc; 

• fogadott hanghívások esetén 4,28 Ft/perc 
A többletdíj számlázása másodperc alapon történik. 
 
Amennyiben a Magyarországon érvényes belföldi adott irányú hívás díja önmagában meghaladja a 
75,33 Ft-ot, akkor az adott irány díja a Magyarországon érvényes belföldi hívás díja. 
Amennyiben a belföldi díj és a többletdíj együttesen meghaladná a 75,33 Ft/perc díjat, úgy a többletdíj 
csupán részben kerül kiszámlázásra, hogy az együttes díj ne haladja meg a 75,33 Ft/perc díjat. 
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Belföldi Díjas barangolási díjszabás (SMS) 
 
2017. október 24-e előtt kötött Előfizetések esetén: 
 

  
Magyarországi 

hálózatba 
irányuló SMS 

Egyéb irányba irányuló 
SMS díja* 

1-es 
díjzónába 

2-es, 3-as és 
4-es 

díjzónába 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. díjzóna 

 
díja megegyezik 

az adott 
tarifacsomag 
más belföldi 
mobilhálózat 

irányába küldött 
SMS-ek 

megfelelő díjával 

díja 
megegyezik 

az adott 
tarifacsomag 
más belföldi 
mobilhálózat 

irányába 
küldött SMS 

díjával 

 
 
 
 
 
 
 
 

23,00 Ft/SMS 
 
 
 
2017. október 24-étől kötött Előfizetések esetén: 
 

  
Magyarországi 

hálózatba 
irányuló SMS 

Egyéb irányba irányuló 
SMS díja* 

1-es 
díjzónába 

2-es, 3-as és 
4-es 

díjzónába 
 
 
 
 
 
 
 
1. díjzóna 

díja megegyezik 
az adott 

tarifacsomag 
más belföldi 
mobilhálózat 

irányába küldött 
SMS-ek 

megfelelő díjával 

 
 
 
 

díja megegyezik az adott 
tarifacsomag más belföldi 

mobilhálózat irányába küldött 
SMS díjával 

 
 
Többletdíj az 1. roaming díjzónában: Amennyiben a jelen díjszabás 3.b) melléklet. pontjában 
meghatározott méltányos használatra vonatkozó feltételek nem teljesülnek, az Agnátus jogosult 
többletdíj terhelésére, amelynek mértéke: 3,96 Ft/SMS. 
 
Amennyiben a Magyarországon érvényes belföldi adott irányú SMS díja önmagában meghaladja a 
23,79 Ft, akkor az adott irány díja a Magyarországon érvényes belföldi SMS díja. Amennyiben a 
belföldi díj és a többletdíj együttesen meghaladná a 23,79 Ft/SMS díjat, úgy a többletdíj csupán 
részben kerül kiszámlázásra, hogy az együttes díj ne haladja meg a 23,79 Ft/SMS díjat. 
Az SMS üzenetek fogadása díjmentes. 
 
 
Belföldi Díjas barangolási díjszabás (MMS) 
Az MMS-küldés díja roaming során az 1-es díjzónában megegyezik az adott tarifacsomag más belföldi 
mobilhálózat irányába küldött MMS-ek megfelelő díjával. 
 
Az MMS-üzenetek fogadása díjmentes. 
A GPRS-alapú hozzáférési szolgáltatásokat, illetve az MMS-szolgáltatást roaming során azon Előfizetők 
vehetik igénybe, akik rendelkeznek az adott GPRS-alapú (kivéve Digitális Jólét és Digitális Jólét 2GB 
adattarifa tarifacsomagok) hozzáférési szolgáltatással vagy MMS-szolgáltatással. 
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Többletdíj az 1. roaming díjzónában: Amennyiben a jelen díjszabás 3.b) melléklet. pontjában 
meghatározott méltányos használatra vonatkozó feltételek nem teljesülnek, az Agnátus jogosult 
többletdíj terhelésére, amelynek mértéke: 7,92 Ft/MMS. 
 
Amennyiben a Magyarországon érvényes belföldi adott irányú MMS díja önmagában meghaladja a 
79,29 Ft, akkor az adott irány díja a Magyarországon érvényes belföldi MMS díja. Amennyiben a 
belföldi díj és a többletdíj együttesen meghaladná a 79,29 Ft/MMS díjat, úgy a többletdíj csupán 
részben kerül kiszámlázásra, hogy az együttes díj ne haladja meg a 79,29 Ft/MMS díjat. 
 

Belföldi Díjas barangolási díjszabás (GPRS alapú szolgáltatások, mobil internet) 
 

 
szolgáltatás díja* 

 
 
 
1. díjzóna 

az 1-es díjzónában a szolgáltatás díja és 
számlázási egysége megegyezik az adott 
tarifacsomag belföldi adatforgalmi díjával és 
számlázási egységével 

 
*Ha az Előfizető nem rendel meg Roamig kedvezményt biztosító kiegészítő szolgáltatást (3.b) melléklet) 
 

Többletdíj az 1. roaming díjzónában: Az Agnátus jogosult 1,93 Ft/MB többletdíj terhelésére, az 
alábbi esetekben: 

• Amennyiben a jelen díjszabás 3.b) melléklet pontjában meghatározott méltányos használatra 
vonatkozó feltételek nem teljesülnek, vagy 

• a tarifacsomagban, illetve kiegészítő mobil internet szolgáltatásban foglalt 1. roaming 
díjzónában felhasználható adatkeret kimerítését követően a belföldi adatkeret leforgalmazásáig. 

 
Amennyiben a Magyarországon érvényes belföldi adatforgalmazás díja önmagában meghaladja a 63,33 
Ft/MB, akkor az adott irány díja a Magyarországon érvényes belföldi díj. Amennyiben a belföldi díj és a 
többletdíj együttesen meghaladná a 63,33 Ft/MB díjat, úgy a többletdíj csupán részben kerül 
kiszámlázásra, hogy az együttes díj ne haladja meg a 63,33 Ft/MB díjat. 
 
A GPRS alapú online (korábban wap)- és Internet szolgáltatások külföldi használata csak akkor 
lehetséges, ha az adott külföldi Szolgáltató és a Szolgáltató között érvényes GPRS roaming szerződés 
áll fenn. A Szolgáltatóval roaming-szerződést kötött országok mindenkori listája megtalálható a 
Szolgáltató internetes honlapján. 
 
A GPRS roaming zónabesorolás megegyezik a Szolgáltató hangalapú roaming zónabesorolásával. 
 

Az Előfizető bármilyen GPRS-alapú wap-hozzáférést biztosító csomag mellett használhatja roaming 
során a GPRS wap szolgáltatást bármely időszakban. 
 
Az Előfizető bármilyen GPRS-alapú internet-hozzáférést biztosító csomag mellett használhatja 
roaming során a GPRS-alapú internetszolgáltatást bármely időszakban. 
 
A GPRS-alapú roaming internet és wap hozzáférés Előfizető számára bármikor díjmentesen 
lemondható, valamint újból megrendelhető. 
A roaming során minden GPRS-alapú wap-, illetve internethasználat esetében a roaminghasználatra 
vonatkozó forgalmi díjat kell megfizetni. A roaming során bonyolított forgalomra nem érvényesek a 
belföldi forgalomra vonatkozó kedvezmények (kivételt képez ez alól az 1. roaming díjzóna). 
 
A GPRS-forgalom az átvitel során generálódott hívásadatokban szereplő letöltött és feltöltött 
adatmennyiség összege, mely a hasznos adatok mellett az információt vezérlő és ellenőrző, valamint a 
védelmét szolgáló adatokat is tartalmaz. Ennek következtében a készülék GPRS-számlálójában mért 
adatmennyiség eltér a hívásadatokban szereplőtől. 
Az eltérés indokai lehetnek pl. a készülék GPRS számlálója által alkalmazott mérési egység eltér a 
Szolgáltató által alkalmazott mérési alapegységtől (Pl.: a készülék 1 kB- onként mér, ezzel szemben az 



 
 

AGNÁTUS-Pont 2004 ÁSZF 2022.11.20.                  AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Általános Szerződési Feltételek 

Agnátus által roaming során alkalmazott számlázási egység 0,1 MB, illetve Mobil Adat Roaming 10 
szolgáltatás során valamennyi külföldi hálózatban 10kB), vagy a Szolgáltató által alkalmazott kerekítés 
szabályai melyről az ÁSZF jelen mellékletének III.3.1. és jelen pontjai nyújtanak tájékoztatást. 
 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a külföldi Szolgáltató GPRS-szolgáltatásának minőségéért. 
 
 
Roaming díjak 
 
Roaming díjak (Nem Belföldi Díjas barangolási díjszabás, hangalapú) 
 

  
Magyarországi 

hálózatba 
irányuló hívás 

Egyéb irányba irányuló 
hívás díja 

 

Fogadott 
hívások díja 1-es 

díjzónába 

2-es, 3-as és 
4-es 

díjzónába 
2. díjzóna 325 Ft/perc 395 Ft/perc 395 Ft/perc 150 Ft/perc 
3. díjzóna 889 Ft/perc 935 Ft/perc 935 Ft/perc 375 Ft/perc 

 

A forgalmi díjak mérése az alább felsorolt esetekben perc alapon történik: 
• A 2-es, 3-as 4-es díjzónákból indított, valamint 
• A 2-es, 3-as, 4-es díjzónákban fogadott hívások esetén. Minden 

megkezdett egység díjköteles. 
 
 
Roaming díjak (Nem Belföldi Díjas barangolási díjszabás, SMS) 
 

  
Magyarországi 

hálózatba 
irányuló SMS 

Egyéb irányba irányuló 
SMS díja 

1-es 
díjzónába 

2-es, 3-as és 
4-es 

díjzónába 
2. díjzóna 122 Ft/SMS 122 Ft/SMS 122 Ft/SMS 
3. díjzóna 220 Ft/SMS 220 Ft/SMS 220 Ft/SMS 

 
 

Roaming díjak (Nem Belföldi Díjas barangolási díjszabás, MMS) 
Az MMS-küldés díja roaming során a 2-es, 3-as és 4-es díjzónában tarifacsomagtól függetlenül: 
76,60 Ft/üzenet. 
 

Az MMS-üzenetek fogadása díjmentes. 
A GPRS-alapú hozzáférési szolgáltatásokat, illetve az MMS-szolgáltatást roaming során azon Előfizetők 
vehetik igénybe, akik rendelkeznek az adott GPRS-alapú (kivéve Digitális Jólét és Digitális Jólét 2GB 
adattarifa tarifacsomagok) hozzáférési szolgáltatással vagy MMS-szolgáltatással. 
 
 
Roaming díjak (Nem Belföldi Díjas barangolási díjszabás, GPRS alapú szolgáltatások, mobil 
internet) 
 

 
Szolgáltatás díja* 

2. díjzóna 210,83 Ft/ 0,1 MB 
3. díjzóna 247,20 Ft/ 0,1 MB 
4. díjzóna 577,91 Ft/ 0,1 MB 

*Ha az Előfizető nem rendel meg Roamig kedvezményt biztosító kiegészítő szolgáltatást.  
 
Az adatforgalom számlázása a 2-es, 3-as, 4-es zónákban 0,1 MB-os egységenként az alábbiak szerint 
történik: 
1. Ha a forgalmazás időtartama negyed óránál rövidebb, úgy a teljes forgalom 0,1 MB-os egységekre 
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kerekítve kerül kiszámlázásra 
2. Ha a forgalmazás időtartama hosszabb, mint negyedóra és a forgalmazott adatmennyiség az 
első negyedórában nem éri el a 0,1 MB-ot, akkor a forgalom teljes része hozzáadódik a következő 
negyedóra forgalmához. 
3. Ha a forgalmazott adatmennyiség a második negyedórában - az első negyedóra forgalmával 
összegezve - eléri a 0,1 MB-ot, akkor a forgalom 0,1 MB-os egységekben kiszámlázásra kerül, míg 
a 0,1 MB-os egységek feletti fennmaradó részt a következő negyedóra forgalmához adjuk hozzá. 
4. A forgalmazás harmadik és negyedik negyedórájában a forgalom feldolgozása hasonlóképpen 
működik, de egy óra elteltével a forgalom annak nagyságától függetlenül kiszámlázásra kerül 0,1 MB-
os egységekre kerekítve. 

 
Példa: amennyiben a mért forgalom negyedóránként: 37kB; 81kB; 215kB; 314kB úgy a kerekített és 
kiszámlázott tételek negyedórás bontásban: 0kB; 0,1 MB; 0,2 MB; 0,4 MB. 
 
A GPRS alapú online (korábban wap)- és Internet szolgáltatások külföldi használata csak akkor 
lehetséges, ha az adott külföldi Szolgáltató és a Szolgáltató között érvényes GPRS roaming szerződés 
áll fenn. A Szolgáltatóval roaming-szerződést kötött országok mindenkori listája megtalálható a 
Szolgáltató internetes honlapján. 
 
A GPRS roaming zónabesorolás megegyezik a Szolgáltató hangalapú roaming zónabesorolásával. 
 
Az Előfizető bármilyen GPRS-alapú wap-hozzáférést biztosító csomag mellett használhatja roaming 
során a GPRS wap szolgáltatást bármely időszakban. 
 
Az Előfizető bármilyen GPRS-alapú internet-hozzáférést biztosító csomag mellett használhatja 
roaming során a GPRS-alapú internetszolgáltatást bármely időszakban. 
 
A GPRS-alapú roaming internet és wap hozzáférés Előfizető számára bármikor díjmentesen 
lemondható, valamint újból megrendelhető. 
A roaming során minden GPRS-alapú wap-, illetve internethasználat esetében a roaminghasználatra 
vonatkozó forgalmi díjat kell megfizetni. A roaming során bonyolított forgalomra nem érvényesek a 
belföldi forgalomra vonatkozó kedvezmények (kivételt képez ez alól a 1. roaming díjzóna). 
 
A GPRS-forgalom az átvitel során generálódott hívásadatokban szereplő letöltött és feltöltött 
adatmennyiség összege, mely a hasznos adatok mellett az információt vezérlő és ellenőrző, valamint a 
védelmét szolgáló adatokat is tartalmaz. Ennek következtében a készülék GPRS-számlálójában mért 
adatmennyiség eltér a hívásadatokban szereplőtől. 
Az eltérés indokai lehetnek pl. a készülék GPRS számlálója által alkalmazott mérési egység eltér a 
Szolgáltató által alkalmazott mérési alapegységtől (Pl.: a készülék 1 kB- onként mér, ezzel szemben az 
Agnátus által roaming során alkalmazott számlázási egység 0,1 MB, illetve Mobil Adat Roaming 10 
szolgáltatás során valamennyi külföldi hálózatban 10kB), vagy a Szolgáltató által alkalmazott kerekítés 
szabályai melyről a  jelen pontjai nyújtanak tájékoztatást. 
 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a külföldi Szolgáltató GPRS-szolgáltatásának minőségéért. 
 
 
Belföldi  Díjas  barangolási  díjszabással  nem  rendelkező  Előfizetőkre vonatkozó roaming 
díjszabás 
 
A Belföldi Díjas barangolási díjszabással nem rendelkező Előfizetőket korábban 
roamingkedvezménnyel rendelkező Előfizetőknek neveztük. Amely Előfizető külön roamingtarifával, 
vagy roamingkedvezménnyel rendelkezik, annak kedvezménye az alábbi táblázatban meghatározott 
díjakat csökkenti, hacsak szerződése (roamingkedvezménye) ettől eltérően nem rendelkezik. 
 

Belföldi Díjas barangolási díjszabással nem rendelkező Előfizetők roaming percdíjai 
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*  
Kivéve a magyarországi hálózatba, illetve a hívást kezdeményező Előfizető által használt hálózat szerinti ország bármely 
hálózatába irányuló hívások. 

 
A „Szabályozott Európai roaming díjszabással” nem rendelkező Előfizetők esetében a forgalmi díjak 
mérése minden tarifacsomag esetén egyperces egységekben történik 
 
A roamingkedvezménnyel rendelkező Előfizető – amennyiben a szerződést 2007. augusztus 29-ét 
megelőzően kötötte meg – szabadon átválthat a külön roamingtarifával nem rendelkező Előfizetők 
roamingdíjaira, ekkor ezek a díjak (illetve rendelkezések) az Előfizető és a Szolgáltató közötti szerződés 
roamingra vonatkozó rendelkezései helyébe lépnek, és az Előfizetőre a továbbiakban a külön 
roamingtarifával nem rendelkező Előfizetők roamingdíjai lesznek az irányadóak. 
 
 
Belföldi Díjas barangolási díjszabással nem rendelkező Előfizetők roaming SMS díjai 
 
Amely Előfizető  külön SMS roamingtarifával, vagy SMS roamingkedvezménnyel rendelkezik, annak 
kedvezménye az alábbi táblázatban meghatározott díjakat csökkenti, hacsak szerződése 
(roamingkedvezménye) ettől eltérően nem rendelkezik. 
 

 Magyarorsz00E
 

Egyéb nemzetközi irányba 
 

 hálózatba, 
illetve az SMS-t 
küldő Előfizető 
által használt 

hálózat szerinti 
ország bármely 

hálózatába 
irányuló SMS 

irányuló SMS díja* 
 

 
1-es 

díjzónába 

 
 
2-es, 3-as és 

4-es 
díjzónába 

1. díjzóna 105 Ft/SMS 105 Ft/SMS 105 Ft/SMS 
2. díjzóna 125 Ft/SMS 125 Ft/SMS 125 Ft/SMS 
3. díjzóna 220 Ft/SMS 220 Ft/SMS 220 Ft/SMS 

 
* Kivéve a magyarországi hálózatba, illetve a hívást kezdeményező Előfizető által használt hálózat szerinti 
ország bármely hálózatába irányuló hívások. 

 

 
A 4. díjzónába egyes operátorok nem földi lefedettséget biztosító, Műholdas Roaming 
és Tengeri Roaming szolgáltatásai tartoznak. 

 
4. zóna Hívás- 

kezdeményezés 
magyarországi 

hálózatba 
(Ft/perc) 

Hívás- 
kezdeményezés 

egyéb nemzetközi 
irányokba 
(Ft/perc) 

Hívás- 
kezdeményezés 

Műholdas Roaming- 
irányba 

(FT/perc) 

Hívás- 
fogadás 
(Ft/perc) 

SMS- 
küldés díja 

Műholdas 
Roaming- 
operátor 

1595 1595 2845 1595 190 

 Hívásindítás   
Magyarországi 

hálózatba, illetve a 
hívást kezdeményező Bármely más 

Előfizető által nemzetközi Fog 
használt hálózat irányba irányuló hívás 
szerinti ország hívás díja* 

bármely hálózatába 
irányuló hívás 

 

1. díjzóna 290 Ft/perc 335 Ft/perc 125 F t/perc 
2. díjzóna 330 Ft/perc 395 Ft/perc 150 F t/perc 
3. díjzóna 889 Ft/perc 935 Ft/perc 375 F t/perc 
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 Híváskezdeményezés 
magyarországi 
hálózatba vagy adott 
Tengeri Roaming- 
operátor 
anyaországán belül 
(Ft/perc) 

Híváskezdeményezés 
egyéb nemzetközi 
irányokba (Ft/perc) 

Híváskezdeményezés 
Műholdas Roaming- 
irányba (FT/perc) 

Hívásfogadás 
(Ft/perc) 

SMS-küldés 
díja 

Tengeri 
Roaming 
operátor 

1595 1595 2845 1595 190 

 

A Műholdas Roaming szolgáltatás segítségével az Előfizető speciális telefonról fogadhat és 
kezdeményezhet hívásokat a Szolgáltatóval Műholdas Roaming szolgáltatásra szerződött 
operátor (a továbbiakban: Műholdas Roaming -operátor) működési területének egészén, az 
Előfizető földrajzi helyzetétől függetlenül. 

 
A Tengeri Roaming szolgáltatás segítségével az Előfizető saját mobiltelefonján és előfizetői 
hívószámán fogadhat és kezdeményezhet hívásokat a Tengeri Roaming szolgáltatást nyújtó 
operátor működési területéhez tartozó, meghatározott földrajzi régióban tartózkodó hajókon 
és kompokon, illetve egyéb olyan helyeken, ahol földi lefedettség nem elérhető. 

 
A 4. díjzónába  tartozó szolgáltatás igénybevételének feltétele az egyszeri ingyenes 
regisztráció. A 4. díjzónába tartozó szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hálózatra 
történő első feljelentkezéskor a Szolgáltató az Előfizetőnek figyelmeztető SMS-t küld. A 
regisztrációt követően az Előfizető tudomásul veszi, hogy a 4. díjzónába tartozó operátorok 
lefedettségi területén mobiltelefonjával automatikusan vagy manuálisan csatlakozhat ezen 
operátorok hálózatára, mely esetben köteles megfizetni a díjzóna hívásdíjait. 

 
A regisztrációt követően a 4. díjzónában történő roamingolás lehetősége mindaddig él, amíg 
az Előfizető a megrendelésnél is használható csatornák valamelyikén azt le nem mondja. 
Regisztrált Előfizető esetében amennyiben adott földrajzi területen más szolgáltatás nem 
elérhető, az erre alkalmas mobiltelefon automatikusan a 4. zóna díjszabásával elérhető 
Műholdas Roaming - vagy Tengeri Roaming -hálózatokra fog feljelentkezni. 
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A Műholdas Roaming és Tengeri Roaming -hálózatokon hívásindítás és hívásfogadás 
egyaránt csak a regisztrációt követően lehetséges. 
 
A 4. díjzóna szolgáltatásai aktív teljes körű és kimenő roaming-hívástiltás szolgáltatásokkal 
egyidejűleg nem vehetőek igénybe. Amennyiben az előfizetésen aktív a teljes körű vagy a 
kimenő roaming-hívástiltás, a 4. díjzóna használatához azt fel kell oldani, majd ezt követően 
el kell végezni az ingyenes regisztrációt. 
 
A 4. díjzóna a belföldi zöldszám szolgáltatással egyidejűleg nem vehető igénybe. 
 
A Szolgáltatóval Műholdas Roaming és Tengeri Roaming szolgáltatásra szerződött operátorok 
listája az általuk biztosított területi lefedettség, és a regisztrációra, valamint a 
4. zónára vonatkozó gyakorlati ismertető a Szolgáltató honlapján érhető el. 
 
 
Belföldi-, nemzetközi és univerzális zöldszámok hívásának roamingdíja 
A belföldi-, nemzetközi- és univerzális zöldszám hívásának díja megegyezik bármely más, 
Magyarországra irányuló hívás díjával. 
 
A kiszámlázott forgalom korábbi, a teljesítés bekövetkezésétől számított 1 éven belül 
bonyolított roaming forgalmat is tartalmazhat. 
 
 
Átirányított hívások 
Az átirányított hívások forgalmi díját a hívásátirányítást kezdeményező Előfizető fizeti. 
Feltétel nélküli átirányítás esetén a belföldi mobilhasználatra vonatkozó díjszabás érvényes. 
Feltételes átirányítás esetén (foglalt, nem elérhető, nem válaszol) a külföldön tartózkodó hívott 
Előfizetőt a hívásfogadás, illetve a külföldről kezdeményezett hívások díja egyaránt terheli. 
 
 
Roaming kedvezményt biztosító kiegészítő szolgáltatások 
 
Világ Net Napijegy 
 
E kiegészítő szolgáltatás sikeres megrendelése esetén az Előfizető egy naptári napon belül 
50 MB adatforgalomra jogosító keretet kap a 2-es roaming díjzónában bonyolított 
adatforgalomra (le- és feltöltés). 
A szolgáltatás napidíja 1.645,30,- Ft. 
A napidíj megfizetésén túl az Előfizetőt a felhasználási időn belül a napi limit erejéig a 2- es 
roaming díjzónán belüli adatforgalmi díjfizetési kötelezettség nem terheli. 
A napidíj naptári naponként - mely magyar idő szerint 0.00 órától 24.00 óráig tart – 
számítandó, és minden egyes naptári napon kiszámlázásra kerül, amikor az Előfizető a 2- es 
roaming díjzónán belül adatforgalmat, bonyolít. A napidíj a sikeres megrendelést követő 
első roaming forgalommal (kezdeményezett adatforgalom) egy időben automatikusan 
kiszámlázásra kerül. 
A szolgáltatás megrendelhető az Agnátus ügyfélszolgálatán, a MyTelenor és Telefonos 
Ügyfélszolgálat segítségével.  
 

1. Az Előfizető a Világ Net Napijegy felhasználásának megkezdésekor, azaz a sikeres 
megrendelést követő 2-es roaming díjzónában történő első roaming adatforgalom 
lebonyolításakor tájékoztató SMS-t kap a szolgáltatás napi díjának kiszámlázásáról. 
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2. Az Előfizető a napi adatforgalmi limit 80 %-ának elérését követően SMS-t kap, hogy 
a napi limitje 80 %-át már felhasználta. 

3. A napi adatforgalmi limit 100 %-ának elérésekor a Szolgáltató a folyamatban lévő 
adatforgalmazás megszakítja, valamint SMS-t küld, hogy az Előfizető a napi 
limitjét felhasználta. Tájékoztatást kap arról  is, hogy a felhasználási időszak végéig 
a 2-es roaming díjzónában csak akkor tud újra adatforgalmat bonyolítani, ha erről az 
alábbiak szerint külön nyilatkozik: 

a. Az Előfizető ”Világ Extra Adat” opciót vásárol, vagy 
b. egyéb adatroaming kedvezményt nyújtó, 2-es roaming  díjzónában érvényes 

kiegészítő szolgáltatást rendel meg (pl. Világ Net Hetijegy), vagy 
c. a szolgáltatást lemondja, ezáltal a „Szabályozott Európai roaming díjszabás” 

szerinti áron tud forgalmat bonyolítani a 2-es roaming díjzónában 
4. Amennyiben az Előfizető nem kéri a szolgáltatás fentiek szerinti használatát, akkor 

a napi limit elérését követően az adott naptári napon az adatroaming szolgáltatást 
nem tudja igénybe venni. 

5. A szolgáltatás lemondásig (külön figyelmeztetés nélkül) aktív marad az 
előfizetésen, így a következő naptári naptól – amennyiben Előfizető a 2-es roaming 
díjzónában újra adatforgalmat bonyolít– a Világ Net Napijegy szolgáltatást ismételten 
igénybe veszi, azaz egy újabb napidíj kerül levonásra, és a napi limit számítása 
újrakezdődik. 

 
AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI: 

 
- Amennyiben az Előfizető nem használja fel a napi limitet, a fennmaradó rész nem 

vihető át a következő napra. 
- A napidíjba foglalt napi limit az adott naptári napon belül bármely napszakban 

felhasználható. 
- A Világ Net Napijegy számlázási egysége minden tarifacsomag és valamennyi 2-es 

roaming díjzónán belüli adatforgalom esetén 1 kB. 
- Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére nem az Előfizetői szerződés megkötésekor 

kerül sor, a szolgáltatás a megrendelést követően legkésőbb 3 munkanapon belül 
aktiválásra kerül. 

- Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére az Előfizetői szerződés megkötésekor kerül 
sor, a szolgáltatás a hívószám bekapcsolásával aktiválásra kerül. 

- A szolgáltatás kizárólag adatforgalomra használható fel. 
- A napi limit felhasználásakor és a felhasználási idő lejártakor a folyamatban lévő 

adatforgalmazást a Szolgáltató megszakítja. 
- A napi limit adatrészének használatához az adatroaming engedélyezése szükséges a 

készüléken. 
 

AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: 
A szolgáltatás nem vehető igénybe egyik 2-es roaming díjzónára adatkedvezményt nyújtó, 
Világ Net Hetijegy szolgáltatással, Autóskártya, valamint Digitális Jólét tarifacsomaggal. 
A szolgáltatás és a Netroaming-figyelő szolgáltatás együttes használata esetén, a Netroaming-
figyelő szolgáltatás kizárólag a forgalmi díjas adatforgalmat figyeli (nem veszi figyelembe 
a Világ Net Napijegy napidíját, illetve extra adat opciók egyszeri díjait). 
 
 
Világ Net Hetijegy 
 
E kiegészítő szolgáltatás sikeres megrendelése esetén az Előfizető a 2-es roaming díjzónában 
bonyolított adatforgalomra (le- és feltöltés) 100 MB keretet kap (heti limit), melyet 7 naptári 
napon belül (felhasználási időszak) használhat fel. 
A szolgáltatás egyszeri díja 3.292,37,- Ft. 
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Az egyszeri díj megfizetésén túl az Előfizetőt a 2-es roaming díjzónában a heti limit erejéig 
a felhasználási időszakon belüli roaming adatforgalom esetén forgalmi díjfizetési kötelezettség 
nem terheli. 
A szolgáltatás a felhasználási időszak lejártát követően automatikusan törlésre kerül. A 
naptári nap magyar idő szerint 00:00 órától 24:00 óráig tart. 
 

A szolgáltatás megrendelhető az Agnátus ügyfélszolgálaton, a MyTelenor és Telefonos 
Ügyfélszolgálat segítségével.  
 

1. A szolgáltatás sikeres megrendelésekor a Világ Net Hetijegy felhasználási 
időszakának számítása megkezdődik, mellyel egy időben az Előfizető tájékoztató 
SMS-t kap a szolgáltatás aktiválásáról és egyszeri díjának kiszámlázásáról. 

2. Az Előfizető a heti adatforgalmi limit 80 %-ának elérését követően SMS-t kap, hogy 
az adatforgalmi limit 80 %-át már felhasználta. 

3. Az adatroamingot a heti adatforgalmi limit 100 %-ának elérésekor a Szolgáltató 
megszakítja, melyről az Előfizetőt SMS-ben értesíti. Az SMS-ben az Előfizető 
tájékoztatást kap arról is, hogy a felhasználási időszak végéig a 2-es roaming 
díjzónában csak akkor tud újra adatforgalmat bonyolítani, ha erről az alábbiak szerint 
külön nyilatkozik: 

 

a. 
b. 

Az Előfizető ”Világ Extra Adat 100” opciót vásárol, vagy 
egyéb  adatroaming  kedvezményt  nyújtó  7  naptári 

 
napra  vonatkozó 

 
c. 

kiegészítő szolgáltatást rendel meg, vagy 
a szolgáltatást lemondja, ezáltal a „Szabályozott 

 
Európai roaming 

 díjszabás” szerinti áron tud forgalmat bonyolítani 
díjzónában. 

a 2-es roaming 

4. Amennyiben az Előfizető nem kéri a szolgáltatás fentiek szerinti használatát, akkor 
a heti limit elérését követően az adott érvényességi időszakban az adatroaming 
szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

 
AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI: 

 
- Amennyiben az Előfizető nem használja fel a heti limitet, a fennmaradó rész 

elveszik. 
- A szolgáltatás egyszeri díjába foglalt heti limit a felhasználási időszakon belül 

bármely napszakban felhasználható az 2-es roaming díjzónában bonyolított 
adatforgalomra. 

- A Világ Net Hetijegy számlázási egysége minden tarifacsomag esetén, valamennyi 2-
es roaming díjzónában lévő hálózatban bonyolított adatforgalom (le- és feltöltés) 
esetén 1 kB. 

- Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére nem az Előfizetői szerződés megkötésekor 
kerül sor, a szolgáltatás a megrendelést követően legkésőbb 3 munkanapon belül 
aktiválásra kerül. Kivétel ez alól, ha az Előfizető a szolgáltatás aktiválására ennél 
hosszabb határidőt határoz meg az Agnátus ügyfélszolgálaton, a MyTelenor-on vagy 
a Telefonos Ügyfélszolgálaton történő megrendeléskor. 

- Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére az Előfizetői szerződés megkötésekor kerül 
sor, a szolgáltatás a hívószám bekapcsolásával aktiválásra kerül. 

- A szolgáltatás sikeres aktiválásáról SMS-ben küldünk tájékoztatást. 
- A használathoz az adatroaming engedélyezése szükséges a készüléken. 

AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: 

Amennyiben Előfizetőnek már meglévő Világ Net Napijegy szolgáltatása van, a Világ Net 
Hetijegy aktiválásával a Világ Net Napijegy szolgáltatás automatikusan törlésre kerül. 
A szolgáltatás és a Netroaming-figyelő szolgáltatás együttes használata esetén, a Netroaming-
figyelő szolgáltatás kizárólag a forgalmi díjas adatforgalmat figyeli (nem veszi figyelembe a 
Világ Net Hetijegy heti díját, illetve extra adat opciók egyszeri díjait). 
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Világ Net Hetijegy Plusz 
 
E kiegészítő szolgáltatás sikeres megrendelése esetén az Előfizető a 2-es roaming díjzónában 
található adatforgalomra (le- és feltöltés) 500 MB keretet kap (heti limit), melyet 7 naptári napon 
belül (felhasználási időszak) használhat fel. 
A szolgáltatás egyszeri díja 3.292,37,- Ft. 
Az egyszeri díj megfizetésén túl az Előfizetőt a fentiekben felsorolt országokban a heti limit 
erejéig a felhasználási időszakon belüli roaming adatforgalom esetén forgalmi díjfizetési 
kötelezettség nem terheli. 
A szolgáltatás a felhasználási időszak lejártát követően automatikusan törlésre kerül. A 
naptári nap magyar idő szerint 00:00 órától 24:00 óráig tart. 
Az Agnátus ügyfélszolgálaton, a MyTelenor és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével.  
 

1. A szolgáltatás sikeres megrendelésekor a Világ Net Hetijegy Plusz felhasználási 
időszakának számítása megkezdődik, mellyel egy időben az Előfizető tájékoztató 
SMS-t kap a szolgáltatás aktiválásáról és egyszeri díjának kiszámlázásáról. 

2. Az Előfizető a heti adatforgalmi limit 80 %-ának elérését követően SMS-t kap, hogy 
az adatforgalmi limit 80 %-át már felhasználta. 

3. Az adatroamingot a heti adatforgalmi limit 100 %-ának elérésekor a Szolgáltató 
megszakítja, melyről az Előfizetőt SMS-ben értesíti. Az SMS-ben az Előfizető 
tájékoztatást kap arról is, hogy a felhasználási időszak végéig a fentiekben felsorolt 
országokban csak akkor tud újra adatforgalmat bonyolítani, ha erről az alábbiak szerint 
külön nyilatkozik: 

a. Az Előfizető ”Világ Extra Adat 500 Plusz” opciót vásárol, vagy 
 

b. egyéb  adatroaming  kedvezményt  nyújtó  7  naptári napra  vonatkozó 
 
c. 

kiegészítő szolgáltatást rendel meg, vagy 
a szolgáltatást lemondja, ezáltal a „Szabályozott 

 
Európai roaming 

 díjszabás” szerinti áron tud forgalmat bonyolítani 
díjzónában. 

a 2-es roaming 

4. Amennyiben az Előfizető nem kéri a szolgáltatás fentiek szerinti használatát, akkor 
a heti limit elérését követően az adott érvényességi időszakban az adatroaming 
szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

 
AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI: 

 
- Amennyiben az Előfizető nem használja fel a heti limitet, a fennmaradó rész 

elveszik. 
- A szolgáltatás egyszeri díjába foglalt heti limit a felhasználási időszakon belül 

bármely napszakban felhasználható a fentiekben felsorolt országokban bonyolított 
adatforgalomra. 

- A Világ Net Hetijegy Plusz számlázási egysége minden tarifacsomag esetén, 
valamennyi a fentiekben felsorolt országokban lévő hálózaton bonyolított 
adatforgalom (le- és feltöltés) esetén 1 kB. 

- Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére nem az Előfizetői szerződés megkötésekor 
kerül sor, a szolgáltatás a megrendelést követően legkésőbb 3 munkanapon belül 
aktiválásra kerül. Kivétel ez alól, ha az Előfizető a szolgáltatás aktiválására ennél 
hosszabb határidőt határoz meg az Agnátus ügyfélszolgálaton, a MyTelenor-on vagy 
a Telefonos Ügyfélszolgálaton történő megrendeléskor. 

- Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére az Előfizetői szerződés megkötésekor kerül 
sor, a szolgáltatás a hívószám bekapcsolásával aktiválásra kerül. 

- A szolgáltatás sikeres aktiválásáról SMS-ben küldünk tájékoztatást. 
- A használathoz az adatroaming engedélyezése szükséges a készüléken. 
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AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: 
 
A szolgáltatás nem vehető igénybe Autóskártya, valamint Digitális Jólét tarifacsomaggal. A  
szolgáltatás  és  a  Netroaming-figyelő  szolgáltatás  együttes  használata  esetén,  a Netroaming-
figyelő szolgáltatás kizárólag a forgalmi díjas adatforgalmat figyeli (nem veszi figyelembe 
a Világ Net Hetijegy Plusz heti díját, illetve extra adat opciók egyszeri díjait). 
 
 
Világ Extra Adat opciók 
 
A lentiekben felsorolt opciók a Díjszabás fenti, pontjaiban foglalt, kedvezményt biztosító 
kiegészítő roaming szolgáltatásokhoz – azok felhasználási idején (időszakán) belül – 
biztosítanak további kedvezményt, azaz velük a napi vagy heti limit megnövelhető. Az opció 
sikeres megrendelése esetén annak kerete hozzáadódik az előfizetésen aktív kiegészítő 
roaming szolgáltatás napi vagy heti limitjéhez. A kiegészítő roaming szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó tájékoztató SMS-ek így az alap napi/heti limit és a megrendelt opció által biztosított 
keret összesítése alapján kerülnek kiküldésre (tehát az Előfizető az opció keretének fogyásáról, 
elfogyásáról külön értesítést nem kap). 
 

 AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI ÉS KORLÁTAI: 
 

− A Világ Extra Adat opciók sikeres megrendelésekor a számlázás az aktiválással 
egyidejűleg megtörténik. 

− A Világ  Extra  Adat  opciók a  kedvezményt  biztosító kiegészítő roaming 
szolgáltatások felhasználási idején (időszakán) belül rendelhetők meg – ide értve azt 
is, ha a kedvezményt biztosító kiegészítő roaming szolgáltatás napi/heti limitje még nem 
került felhasználásra. 

− Egy Világ Extra Adat opció korlátlan alkalommal rendelhető meg a kedvezményt 
biztosító kiegészítő roaming szolgáltatások felhasználási idején (időszakán) belül. 

− A Világ Extra Adat opció a kedvezményt biztosító kiegészítő roaming szolgáltatás 
felhasználási idején (időszakán) belül használható fel. 

− A Világ Extra Adat opciók az Agnátus ügyfélszolgálaton, a MyTelenor és Telefonos 
Ügyfélszolgálat segítségével.  

− A szolgáltatások az Autóskártya tarifacsomaggal nem vehetőek igénybe. 
 
 
VILÁG EXTRA ADAT 100 
Ez a roaming opció 100 MB 2-es roaming díjzónában felhasználható adatforgalmat (le- és 
feltöltést) tartalmaz. 
Ez az opció Digitális Jólét tarifacsomaghoz nem rendelhető meg. 

• Egyszeri díj: 3292,37,-Ft 
 

VILÁG EXTRA ADAT 500 PLUSZ 
Ez a roaming opció 500 MB a 2-es roaming díjzónában felhasználható adatforgalmat (le- és 
feltöltést) tartalmaz. 
Ez az opció Digitális Jólét tarifacsomaghoz nem rendelhető meg. 

• Egyszeri díj: 3292,37,-Ft 



 
 
 
 
 
Extra EU Roaming opciók 
 
A lentiekben felsorolt opciók a Díjszabás fenti, pontjaiban foglalt, kedvezményt biztosító 
kiegészítő roaming szolgáltatásokhoz rendelhetők meg. 
 
HAVI EXTRA 1GB 
Ez a roaming opció 1 GB 1-es roaming díjzónában felhasználható adatforgalmat (le- és feltöltést) 
tartalmaz. 

• Havidíj: 2 883,05,-Ft/hó 
 
 
HAVI EXTRA 2GB 
Ez a roaming opció 2 GB 1-es roaming díjzónában felhasználható adatforgalmat (le- és feltöltést) 
tartalmaz. 

• Havidíj: 4 947,45,-Ft/hó 
 
 
EXTRA ADAT 500MB 
Ez a roaming opció 500 MB 1-es roaming díjzónában felhasználható adatforgalmat (le- és feltöltést) 
tartalmaz. 

• Egyszeri díj: 1 645,27,-Ft 
 
 

3.c.) Díjmeghatározások: 
Az ÁSZF-ben megjelölt díjak meghatározását és alkalmazásának eseteit a jelen melléklet, valamint 
az ÁSZF vonatkozó része határozza meg: 
 
 Adminisztrációs díj 
Az Előfizető kérése alapján a Szolgáltató által készített számlamásolat, számlázási adatokra 
vonatkozó kimutatás, valamint az ÁSZF teljes vagy részleges másolat esetén felszámított, részben a 
másolat számától függő díj, mely utóbbi megfizetése alól a Szolgáltató az Előfizető részére évente 1 
alkalommal díjmentességet biztosít. Az adminisztrációs díj mértékét növeli nyomtatott 
adatszolgáltatás esetén az oldalanként számított nyomtatási költség, tartós adathordozón való 
adatszolgáltatás esetén az adathordozó költsége. 
 
Átírási díj 
A Szolgáltató által az átírás esetén alkalmazandó egyszeri díj. 
 
 Belépési díj 
A szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében az Előfizető belépési díjat köteles fizetni. 
A díj fejében a Szolgáltató egy előfizetői hozzáférési pontot (előfizetői interfész) biztosít, több 
hozzáférési pont igény esetén az előfizető további díj megfizetésére köteles. A bekapcsolási díj 
mértéke az egyéni és üzleti / intézményi Előfizető esetén eltérő lehet. 
 
 Csökkentett előfizetési díj 
Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés esetén a havonta fizetendő csökkentett előfizetési díj. 
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 Előfizetési díj (mobil rádiótelefon-szolgáltatás előfizetési díja) 
A havi előfizetési díj olyan díj, amelyet az előfizetői szerződés alapján havonta (illetve a számlázási 
gyakoriságnak megfelelő gyakorisággal és arányos mértékben) számít fel a Szolgáltató a 
szolgáltatásnak az előfizetői hozzáférési ponton keresztül történő nyújtásáért és a rendszer 
üzemeltetéséért, karbantartásáért valamint hibaelhárításáért.  
A havi előfizetési díj mértéke előfizetői kategóriánként (egyéni és üzleti/intézményi), szolgáltatott 
csomagonként különbözhet.  
Az előfizetési díjak alapjául szolgáló csomagtartalmakat, az Előfizetők által fizetendő előfizetési 
díjakat a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
 Expressz kiszállási díj 
Amennyiben ennek feltételei adottak, a Szolgáltató a hozzáférési pont helyén való megjelenést (ún: 
kiszállást) az Előfizető kérésére soron kívül teljesíti. Ez esetben a Szolgáltató az Előfizető kérésének 
elfogadásától számított 6 órán belül a kiszállást expressz kiszállási díj ellenében teljesíti.  
 
Fizetési felszólítás díja  
A fizetési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítő Előfizető részére megalapozottan küldött 
tértivevényes ajánlott levél postai költsége és a Szolgáltatónál a fizetési felszólítás kibocsátásával 
kapcsolatban felmerült további költségek és díjak együttesen. 
 
Fizetési halasztás díja 
Az Előfizető által kezdeményezett és a Szolgáltató által engedélyezett, bármely eseti vagy rendszeres 
díj megfizetésére vonatkozó fizetési halasztás díja. 
 
Hangfelvétel másolat kiadása adathordozón  
Amennyiben az Előfizető az általa és a Szolgáltató között folytatott telefonbeszélgetésről másolatot 
kér, hangfelvétel másolati díjat köteles megfizetni. A Szolgáltató hangfelvételenként egy alkalommal 
ingyenesen biztosítja a hangfelvétel másolatot az Előfizető részére. 
 
Kihelyezett hírközlési eszköz használati díja 
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez hírközlési berendezésnek az Előfizető birtokába való 
átadásra van szükség, a Szolgáltató az eszközt az Előfizető rendelkezésére bocsátja. Az előfizetői 
szerződés hatálya alatt a hírközlési eszköz használatáért a Szolgáltató – a kihelyezett eszköz fajtájától 
függően eltérő mértékű – használati díj megfizetését írhatja elő.  
 
Kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díj 
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kihelyezett hírközlési eszköz elvesztése, vagy 
megrongálódása esetén az Előfizetőt terhelő – a kihelyezett eszköz fajtájától függően eltérő mértékű 
– díj. A kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díj összege eszközönként eltérő. 
 
Kikapcsolási díj 
Amennyiben a szolgáltatás az Előfizető kérésére, vagy egyéb, az Előfizető érdekkörében eső okból 
kifolyólag szünetel és ennek megvalósításához a Szolgáltató intézkedése szükséges, kikapcsolási díj 
fizetendő. 
 
Kiszállási díj 
Az Előfizetőt kiszállási díj fizetési kötelezettség terheli minden olyan esetben, amikor az előfizetői 
hozzáférési ponton való tevékenység végzése érdekében a Szolgáltató helyszíni jelenléte szükséges 
az Előfizető hibájából vagy az Előfizető érdekében felmerült okból vagy az Előfizető kérésére. 
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Az Előfizető nem köteles a kiszállási díjat megfizetni, ha a kiszállásra a Szolgáltató érdekkörében 
felmerült okból kerül sor, valamint az Előfizető általi jogszerű felmondás esetén, továbbá 
kikapcsolási, korlátozási vagy visszakapcsolási díj alkalmazása esetén. 
 
Korlátozási díj 
Amennyiben a szolgáltatás korlátozására kerül sor és ennek megvalósításához a Szolgáltató helyszíni 
intézkedése szükséges, korlátozási díj fizetendő. 
 
Követeléskezelés díja 
A fizetési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítő Előfizetővel szembeni követeléskezelés céljára 
történő átadás esetén a követeléskezelő szervezet eljárásának adminisztrációs költségeként a 
Szolgáltató által az Előfizetőre áthárított díj (valamint az előfizetőt terheli még a követeléskezelés 
során felmerülő valamennyi illeték, közjegyzői díj, stb.). 
 
Részletfizetési kedvezmény díja 
Az Előfizető által kezdeményezett és a Szolgáltató által engedélyezett, bármely eseti vagy rendszeres 
díj, avagy a Szolgáltatóval szemben fennálló díjtartozás részletekben történő megfizetése 
engedélyezésének díja. 
 
Szolgáltatás-csomag módosítási díj 
Az Előfizető által kezdeményezett, az ingyenes csomag módosítási lehetőséget követő ismételt 
csomag módosítás teljesítéséért fizetendő díj. 
 
Tartozásmentességi igazolás díja 
Az Előfizető kérésére a Szolgáltatóval szembeni mindennemű tartozás alóli mentességet igazoló 
dokumentum kiállítási díja. A díj felszámításra kerül akkor is, ha a tartozásmentesség nem áll fenn és 
a Szolgáltató az igazolást a fennálló tartozásról bocsátja ki. 
 
Visszakapcsolási díj 
Amennyiben a szolgáltatás az Előfizető kérésére, vagy egyéb, az Előfizető érdekkörébe eső okból 
kifolyólag szünetelt, vagy korlátozásra került és az Előfizető a szolgáltatás helyreállítását kéri, 
visszakapcsolási díj fizetendő, ha a visszakapcsoláshoz a Szolgáltató helyszíni intézkedése szükséges.  
 
Vizsgálati díj 
Amennyiben az Előfizető ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt 
vizsgálatot igényli, azonban a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit, 
valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további díjat a Szolgáltató jogosult 
az Előfizetőre áthárítani. 
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4. sz. melléklet: Akciók részletes leírása 
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