
K I V O N A T  

 

 

a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. 

napjától hatályos, helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési 

Feltételeiből 

 

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2017.01.01. 

napjától megvalósuló változásait tartalmazza. 
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2.5. Mobil internet-hozzáférési, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális 

műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetén a 8. § (2) bekezdésében 

meghatározott felmondás feltételei 

 

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. 

 

... 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti 

tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által 

bonyolított telefonos beszélgetésről készített hangfelvételnek az érintett Előfizető általi 

visszahallgatását - kérésre - a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben lehetővé 

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

rendelkezésre bocsátásának minősül. 

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

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

egyéb feltételhez nem kötheti. Az Előfizető részére előfizetői hangfelvételenként egy alkalommal 

ingyenesen kell a másolatot biztosítani. 

 

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

7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek 

keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, a 20/A. § szerinti internet-hozzáférési 

szolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén külön feltüntetve az internet-hozzáférési 

szolgáltatás díját, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, 

kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény 

igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely 

követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése,  módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, 

korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a 

végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a 

díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden 

egyéb díj 

 

7.1.1. ... 

 

[NKT:] 

Amennyiben a 4./a) sz. melléklet szerinti díj alapját képező szerződés internet-hozzáférési 

szolgáltatáson kívül más szolgáltatást is tartalmaz, a 4./a) sz. mellékletben külön kerül 

feltüntetésre az internet-hozzáférési szolgáltatás díja, valamint a további szolgáltatások díjai. 
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Az egyes rendszeres és eseti díjak, költségtérítések fogalmát az ÁSZF 4./c) sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

7.1.4. A Szolgáltató az esedékes, illetve jövőben esedékessé váló díjakról naptári havi és naptári 

negyedéves díjfizetési gyakoriság esetén negyedévente, naptári féléves és naptári éves díjfizetési 

gyakoriság esetén pedig a kezdő időponttól számított 3. hónap végéig – az Előfizető által igényelt 

díjfizetési gyakoriságnak megfelelő – papíralapú (nyomtatott) számlát postai úton vagy kézbesítő 

útján avagy – az Előfizető igénye esetén a 7.1.1112. pont szerint – e-számlát elektronikus úton 

bocsát ki az Előfizető részére és amely számla összegét az azon feltüntetett fizetési határidőn 

belül köteles az Előfizető kiegyenlíteni. A fizetési határidő nem lehet kevesebb a számla keltétől 

számított 13 naptári napnál.  

... 

 

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 90 napon belüli időpontjában, és emiatt az előfizetői szerződés a 

megkötésétől számított 90. napon megszűnik, 

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

 

7.1.11. Az elektronikus számlázás [amennyiben a Szolgáltató elektronikus számlázást nem 

alkalmaz, a 7.1.1112.-7.1.1112.9. pontok törlendők] 

 

7.1.1112.1. 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. 

 

7.1.1112.2. Az elektronikus számla igényelhető: 

a) az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy 

b) az előfizetői szerződés módosítása keretében (ld.: előfizetői szerződés módosítására 

vonatkozó szabályok). 

 

7.1.1112.3. 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. 
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7.1.1112.4. Az Előfizető tartozik felelősséggel azért, hogy létező, számára hozzáférhető, 

illetéktelen személyek elöl 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.  

 

7.1.121.5. 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. 

 

7.1.1112.6. Az elektronikus számlának a megadott e-mail címre történő elküldésekor az 

elektronikus számla kézbesítettnek minősül.  

 

7.1.1112.7. 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 1. sz. melléklet 

szerinti számlamásolati díj megfizetése esetén igényelheti. 

 

7.1.1112.8. 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 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. 

 

7.1.1112.9. 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. 
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7.2.4. Az akciók és akciós díjak elérhetősége 

 

7.2.4.7. Az ÁSZF 7. 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. 

 

8.2. Internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetében a szünetmentes 

szolgáltatóváltással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, amennyiben a szolgáltatás 

sajátosságai lehetővé teszik 

 

9. Az előfizetői szerződés időtartama 

 

9.13. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor vagy módosításakor a 

Szolgáltató által közzétett ajánlat alapján határozott időtartamú szerződést az ebből eredő 

kedvezmények figyelembevételével kötötte meg és így olyan feltételes kedvezményt vett 

igénybe, amelyet a Szolgáltató az ajánlatban (akcióban) megjelölt szolgáltatási szinthez és 

meghatározott kötelező szerződéses időtartamhoz kötött, abban az esetben ezen időszak alatt az 

Előfizető a feltételes kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben: 

a) amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését rendes felmondással megszünteti, vagy 

b) amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et vagy az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződésre is 

kiterjedően egyoldalúan módosítja és a módosítás az Előfizető számára hátrányos 

rendelkezéseket nem tartalmaz és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti, azonban az 

Előfizető a szerződést felmondja, vagy  

c) amennyiben az előfizetői szerződést a Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése (különösen a 

9.12.1.a)-c) vagy 9.12.2. pont esetei) miatt mondja fel, vagy 

d) amennyiben az Előfizető az igénybe vett szolgáltatási szinttől alacsonyabb szintre vonatkozó 

szerződés-módosítást kezdeményez, vagy 

e) amennyiben az Előfizető a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan földrajzi területre, ahol a 

Szolgáltató nem nyújtja az igénybevett szolgáltatást, vagy a Szolgáltató alkalmas műszaki 

hálózattal nem rendelkezik, vagy 

f) amennyiben az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését kezdeményezi, vagy 

g) amennyiben az Előfizető érdekkörébe tartozó okból a szolgáltatás korlátozására kerül sor.  

A fenti esetek bármelyikének bekövetkeztekor az Előfizető a feltételes kedvezményt elveszti, és a 

kapott kedvezmények összegének a Szerződés megszüntetéséig (felmondási idő lejártáig), vagy 

megszűnéséig történő, egyösszegű visszafizetésére köteles. 

A jelen pont szerinti általános szabályok abban az esetben alkalmazandók, amennyiben az ÁSZF 

Melléklete(i), vagy a Szolgáltató által meghirdetett kedvezményes ajánlatok (akciók) vagy az 

egyedi előfizetői szerződés feltételei ezen általános szabályoktól nem térnek el. 

 

A jelen pont rendelkezései nem alkalmazhatók akkor, ha az előfizető mondja fel az előfizetői 

szerződést az alábbi okokból: 
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a) a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 

napig nem tudja elhárítani, 

b) az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt 

több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát 

hárított el, 

c) a Szolgáltató az előfizetői szerződést a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe 

ütközően módosítja, 

d) a Szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 

2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye, 

és mely a)-d) pontok miatti Előfizető általi felmondás esetén a határozott idejű előfizetői 

szerződés a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 

12. Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei 

12.1. A szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a szolgáltató 

jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának 

módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok,  

 

12.1.10. Az egyedi előfizetői szerződés időtartamát érintő módosítást megelőzően a Szolgáltató 

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

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

Előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő bármilyen hátrányos 

jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis. 

12.1.11. Ráutaló magatartással határozatlan időre kötött egyedi előfizetői szerződés ráutaló 

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

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

szerződés módosítását kezdeményezi, az előfizető nyilatkozattételének elmulasztása, vagy 

tevőleges magatartásának tanúsítása elfogadásnak minősül. 

12.1.12. Az akciók részletes leírását tartalmazó ÁSZF 6. sz. 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. 

 

12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 

 

 

12.3.11. 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. 
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12.4. Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 

 

 

12.4.4. 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 

szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszonyt nem 

érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. 

 

12.4.5. 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. 

 

12.4.6. A 9.13. pont rendelkezései nem alkalmazhatók akkor, ha az Előfizető mondja fel az 

előfizetői szerződést az alábbi okokból: 

a) a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 

napig nem tudja elhárítani, 

b) az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt 

több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát 

hárított el, 

c) a Szolgáltató az előfizetői szerződést a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe 

ütközően módosítja, 

d) a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó Szolgáltató az előfizetői szerződést az Eht. 132. § (2a) 

bekezdésébe ütközően módosítja, 

e) a Szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 

2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye, 

és mely a)-e) pontok miatti Előfizető általi felmondás esetén a határozott idejű előfizetői 

szerződés a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 

 

12.5. Egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik 

 

12.5.1. Az előfizetői szerződés a Szolgáltató vagy az Előfizető általi felmondáson kívül 

megszűnik az alábbi esetekben: 

c) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,  

d) a természetes személy Előfizető halála esetén,  

e) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, 

f) 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, 

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 szerződést kifejezett 
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szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos 

nyilatkozattal szüntethetik meg a felek, 

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

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

nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől 

számított 90. napon megszűnik, 

j) az üzlethelyiségen kívül kötött előfizetői szerződés esetén az Előfizető az előfizetői szerződés 

megkötésétől számított 14 napon belül eláll, ha a Szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését 

még nem kezdte meg. 

 

12.5.2. 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. 

 

13. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei 

 

13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 

 

 

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 modemet) és amely 

visszaszolgáltatás költsége (pl. utazási költség a Szolgáltató ügyfélszolgálatához) az Előfizetőt 

terheli abban az esetben, ha a szolgáltatásból való kikapcsoláskor nem kerül sor az eszköz 

Szolgáltató általi átvételére és elszállítására. A határidő túllépése az eszközök Előfizető általi 

elvesztésének minősül és az Előfizetőt a 4. 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 valamennyi ügyfélszolgálatán lehetővé 

teszi az Előfizető számára a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére átadott eszköz 

visszaszolgáltatását, valamint igazolást ad a visszaszolgáltatásról az Előfizető részére. 

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak és az előfizetői szerződésnek megfelelő 

előfizetői felmondás esetében a Szolgáltató nem 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 

szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszonyt nem 

érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. 
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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. 

 

3. sz. melléklet: A szolgáltatás minőségi mutatói 

 

 

Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 
 

 

2./ A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási ideje: a minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az 

esetek 80 %-ában teljesített határideje órában kifejezve. 

 

A megkezdett órákba beleszámítandók az ünnep- és munkaszüneti napok is.  

Minőségi panasz: szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valós, az érdekkörébe tartozó, 

szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés (hibabejelentés). 

Hibabejelentés: a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentés, amelyet az 

előfizető tesz és a szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak 

meghibásodásának tulajdonítható. Többvonalas, többcsatornás előfizetői hozzáférésről bejelentett hibákat egy 

hibának kell tekinteni, a bekapcsolt, érintett vonalak, csatornák számától függetlenül. A hibaelhárítási idő csak 

azokra az esetekre vonatkozik, ahol a szolgáltató az előfizetővel az ÁSZF szerinti hibaelhárítási feltételekkel 

szerződik.  

 

Kizárt esetek különösen: 

 előfizetői végberendezés hibája, 

 ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ és ez a hozzáférés – a szolgáltató érdekkörén kívül eső 

okok miatt – nem lehetséges a megkívánt időben, 

 ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását. 

 

 

 


