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1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 
 
TRIOTEL Távközlési Zárt Részvény Társaság (a továbbiakban „Szolgáltató”) székhely: 
8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8., cégjegyzékszám: 19-09-508856. 
 
Az ÁSZF az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) és az 
elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27). IHM rendelet („IHM rendelet”) alapján 
készült, és 2006. június 1-jétıl hatályos.  

 
2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 
 
A Szolgáltató által mőködtetett ügyfélszolgálati irodák és hibabejelentı szolgálatok címét, 
elérhetıségét, nyitvatartási idejét jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. 
 

Internetes honlap címe: www.triotel.hu 

 
3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK 
MEGHATÁROZÁSA, DEFINÍCIÓK 
 
A helyhez kötött telefon szolgáltatás olyan, bárki számára rendelkezésre álló nyilvános 
telefon szolgáltatás, amely helyhez kötött elıfizetıi végponton keresztül vehetı igénybe, 
és mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minısül. 
 
A helyhez kötött telefon-alapszolgáltatás keretében lehetıség van belföldi és nemzetközi 
telefonhívások kezdeményezésére és fogadására, továbbá ingyenes segélyhívás (104, 
105, 107, 112) elérésére, illetve a jelen fejezet szerinti kezelıi szolgáltatások 
igénybevételére.  
 
A szolgáltatás igénybevétele a telefonkapcsolat felépülésével jön létre. Ez nem feltétlenül 
jelenti tényleges beszélgetés létrejöttét, a szolgáltatás igénybevétele létrejöhet úgy, hogy 
a hívott oldalon pl. hangposta, üzenetrögzítı, fax, alközpont, modem fogadja a hívást. 
 
Az alapszolgáltatások mellé az elıfizetı a jelen ÁSZF jelen pontjában részletezett 
kiegészítı szolgáltatásokat is megrendelheti. A jelen fejezetben foglalt szolgáltatások 
díjait az ÁSZF 6. számú melléklete tartalmazza. 
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3.1 Alapszolgáltatások 
 
A telefon-alapszolgáltatás keretében lehetıség van belföldi és nemzetközi telefonhívások 
kezdeményezésére és fogadására, továbbá ingyenes segélyhívás (104, 105, 107, 112) 
elérésére. A telefonszolgáltatások igénybevételének keretében az elıfizetı jogosult 
faxüzenetek küldésére az  ITU-T  T-sorozatú  ajánlásokkal összhangban. 
 
3.1.2 Hálózaton belüli hívás  
 
Definíció 
A Szolgáltató hálózatán belüli hívásnak minısül a Szolgáltató hálózatához tartozó két 
elıfizetıi hozzáférési pont közötti beszéd vagy fax forgalom.  
 
Díjazás 
Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és 
hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen 
létrejött.  
 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.1.3 Belföldi vezetékes hívás 
 
Belföldi vezetékes hívásnak minısülnek összefoglalóan a helyi (egy település 
közigazgatási határain belüli) és az egyéb belföldi vezetékes (bármely két különbözı 
település közigazgatási határain belül bekapcsolt vezetékes elıfizetıi hozzáférési pont 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom) hívások, amelyek nem tekinthetıek a 
Szolgáltató hálózatán belüli forgalomnak. A hívást a belföldi elıtéttel (06), a belföldi 
rendeltetési, illetve a hat-, vagy hétjegyő elıfizetıi számmal kell kezdeményezni. 
 
3.1.4 Nemzetközi vezetékes hívás 
 
Definíció 
Nemzetközi hívásnak minısül valamely külföldi és a Magyar Köztársaság területén lévı 
elıfizetıi hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax forgalom. A hívás a 
nemzetközi elıtét (00), az ország hívó kód (1-3 számjegy), a hálózat azonosító kód és 
elıfizetıi vagy globális elıfizetıi szám tárcsázásával kezdeményezhetı. 
Díjazás 
A Szolgáltató elıfizetıinek állomásairól kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj 
mértéke a beszélgetés tényleges másodpercben mért idıtartamától, a hívó és a hívott 
közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási idıszaktól függ.  
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Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és 
hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen 
létrejött.  
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
Az egyes nemzetközi díjzónákba tartozó országokat a 6. melléklet tartalmazza. 
 
3.1.5 Belföldi mobil hívás 
 
Definíció 
Belföldi mobil hívásnak minısül a Szolgáltató helyhez kötött hálózatába bekapcsolt 
valamint a valamely magyarországi mobil rádiótelefon Szolgáltató elıfizetıi hozzáférési 
pontjai között lebonyolított beszéd vagy fax forgalom. A mobil hívás a hívott mobil 
rádiótelefon elıfizetı vagy szolgáltatás eléréséhez szükséges belföldi elıtét (06), a két 
számjegyő mobil hálózatkiválasztó kód és a 7 számjegyő mobil rádiótelefon-szám 
tárcsázásával kezdeményezhetı. 
Díjazás 
Az elıfizetıi állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke a 
beszélgetés tényleges másodpercében mért idıtartamától, valamint a díjazási idıszaktól 
függ.  
Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és 
hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen 
létrejött 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.1.6 Külföldi mobil hívás 
 
Definíció 
Külföldi mobil hívásnak minısül a Szolgáltató helyhez kötött hálózatába bekapcsolt 
valamint a valamely külföldi mobil rádiótelefon Szolgáltató elıfizetıi hozzáférési pontjai 
között lebonyolított beszéd vagy fax forgalom. A mobil hívás a hívott mobil rádiótelefon 
elıfizetı vagy szolgáltatás eléréséhez szükséges belföldi elıtét (06), a két számjegyő 
mobil hálózatkiválasztó kód és a 7 számjegyő mobil rádiótelefon-szám tárcsázásával 
kezdeményezhetı. 
 
Díjazás 
Az elıfizetıi állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke a 
beszélgetés tényleges másodpercében mért idıtartamától, valamint a díjazási idıszaktól 
függ.  
Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és 
hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen 
létrejött 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
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3.1.7 Fax hívás 
 
Definíció 
Fax hívásnak minısül az elıfizetı papíron rögzített adatainak telefon hálózaton keresztül 
történı továbbítása. A szolgáltatás abban az esetben tekinthetı sikeresnek, ha az 
igénybe vevı, a papíron vagy más lapon rögzített adatot az elıfizetı, vagy harmadik 
személy birtokában lévı eszköz segítségével leolvas és egyirányúan továbbít, a 
szolgáltatást igénybe vevı által meghatározott helyhez kötött telefon hálózati, mobil 
rádiótelefon hálózati telefax vagy bármely más címre. 
 
Az igénybevétel módja 
Az elıfizetıi hozzáférési ponthoz csatlakoztatott, - a 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet 
elıírásainak megfelelı végberendezéssel.  
 
Díjazás 
Elıfizetıi hozzáférési pontról kezdeményezett telefax szolgáltatás esetén a forgalmi díj 
mértéke az adatátvitel tényleges másodpercében mért idıtartamán, a hívó és a hívott 
közötti távolságon (díjzónán), valamint a díjazási idıszakon alapul.  Eredményes 
jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között az adatátvitel 
ténylegesen létrejött.  
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.1.8 Segélykérı (különleges) hívás  
 
Definíció 
Az alábbiakban felsorolt hívószámokon az igénybe vevı a Szolgáltató által vállalt 
rendelkezésre állási idıben gyors és egyszerő módon adhat hírt valamilyen válságos 
helyzetrıl az erre szolgáló szervezetnek. 
 
Hívószámok: 
Mentık 104 
Tőzoltóság 105 
Rendırség 107 
Európai egységes segélyhívó 112 
 
Díjazás 
A segélykérı hívások díjmentesek. 
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3.1.9 Tudakozó hívás 
 
Tudakozó hívásnak minısül bármely sikeres hívás, amelyet a Szolgáltató elıfizetıje 
kezdeményez bármely egyetemes tudakozó szolgáltatást végzı Szolgáltató irányában. 
A Szolgáltató köteles megadni az egyetemes tudakozó Szolgáltatóknak, az elıfizetı 
hozzájárulásától függıen: 
• az elıfizetı nevét, 
• lakcímének a Szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részét és 
• kapcsolási számát. 
 
3.1.9.1 Belföldi és helyi tudakozódás 
 
Definíció 
Belföldi és helyi tudakozódásnak minısül a 198-as tudakozószolgálati hívószám sikeres 
hívása. A szolgáltatás igénybevételével az Elıfizetı az elıfizetıi állomásáról 
magyarországi elıfizetıkkel és hívószámokkal kapcsolatos információkat szerezhet meg: 
•egy névvel és legalább részleges címmel megjelölt személy vagy intézmény telefon 
elıfizetıjérıl, illetıleg valamely telefon-állomás nyilvántartott használójáról, valamint 
elıfizetıi számáról, 
•egy elıfizetıi számmal megjelölt telefon-állomásnak az elıfizetıjérıl, és címérıl, 
•egy kapcsolási számmal megjelölt nyilvános állomás a címérıl. 
 
Az igénybevétel korlátai 
A tudakozó szolgálat csak azon elıfizetık adatairól ad felvilágosítást, akik ehhez 
hozzájárultak. Hívásonként maximum 4 tudakozódás (kapcsolási szám, cím, vagy 
elıfizetıi név kiadása) lehetséges. 
 
Díjazás 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.1.9.2 Nemzetközi tudakozódás 
 
Definíció 
Nemzetközi tudakozódásnak minısül a 199-es hívószám sikeres hívása. 
A szolgáltatás igénybevételével az Elıfizetı az elıfizetıi állomásáról nemzetközi 
elıfizetıkkel és hívószámokkal kapcsolatos információkat szerezhet meg: 
Díjazás 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
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3.2 Kiegészítı szolgáltatások 
 
A kiegészítı szolgáltatásokat a Szolgáltató a telefon-alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan 
nyújtja az igénybe vevıknek. Az elıfizetı a központ által nyújtott szolgáltatásválasztékból 
a Szolgáltatótól rendelheti meg, ezek igénybe vétele az elıfizetık számára opcionális. 
 
3.2.1 Titkos szám 
 
Definíció 
A titkos szám olyan kiegészítı szolgáltatás, amelynek során az elıfizetı kérésére és 
nyilatkozata alapján a kapcsolási szám nem jelenik meg semmilyen elıfizetıi 
névjegyzékben, és tudakozóban.  
 
Díjazás 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.2.2 Rejtett szám 
 
Definíció 
Az elıfizetı kérésére, erre vonatkozó nyilatkozata alapján kapcsolási száma nem jelenik 
meg semmilyen elıfizetıi névjegyzékben, de a tudakozó tudakozódásra kiadja az 
elıfizetıi adatokat. 
 
Díjazás 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.2.3 Tételes számlamelléklet (hívásrészletezés) 
 
Definíció 
A tételes számlamelléklet olyan kiegészítı szolgáltatás, amely a telefonközpont által 
rögzített, az elıfizetı hívószámáról kezdeményezett hívások adatairól tételes 
híváskimutatást ad, tételenként feltüntetve a helyi, helyközi, belföldi távolsági, 
nemzetközi, mobil, az emelt díjas hívások díját, a hívások tartásidejét másodperc 
pontossággal, a hívásegység díját, a hívás díját, a díjmentesen hívható számokra történı 
hívásokat, valamint az elıfizetı és a központ közötti kapcsolatról szóló feljegyzéseket is. 
A hívásrészletezésnek két fajtája áll rendelkezésre: 
-rendszeres hívásrészletezés 
-eseti hívásrészletezés. 
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Az igénybevétel feltételei 
A tételes számlamelléklet határozott idıre – akár egy hónap vonatkozásában -, vagy 
visszavonásig igényelhetı. A Szolgáltató természetes és nem természetes személy 
elıfizetı számára korlátlan alkalommal köteles átadni a tételes számlamellékletet mind 
nyomtatott, mind elektronikus formában. Az elektronikus forma a Szolgáltatónál a tételes 
számlamelléklet e-mail formájában történı kiküldését jelenti.  
 
Az igénybevétel korlátai 
Amennyiben az elıfizetı rendszeresen másnak is átengedi használatra a telefon-
állomást, az elıfizetınek a hívásrészletezés kiadásához nyilatkoznia kell, hogy a 
használó hozzájárulásával is rendelkezik. A használó is kérheti a hívásrészletezés 
kiadását, amely csak az elıfizetı hozzájárulásával teljesíthetı. 
 
Díjazás 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.2.4 Hívószám kijelzés 
 
3.2.4.1 Hívószám kijelzés engedélyezése 
 
Definíció 
A hívószámkijelzés engedélyezése szolgáltatás a hívott személy számára lehetıvé teszi, 
hogy a hívás felépítése és idıtartama alatt a hívó vonal hívószámát a telefonkészülékbe 
beépített vagy különálló kijelzı berendezésen megjelenítse, amennyiben a hívó fél a 
kijelzést megengedte. 
 
Az igénybevétel feltételei 
A hívószámkijelzés (CLIP) szolgáltatás az elıfizetı megrendelése alapján vehetı 
igénybe a kijelzésre alkalmas végberendezéssel, amely tudja venni és megjeleníteni a 
központ által küldött jeleket. A központ a szabad elıfizetıi vonalra érkezı minden hívásra 
a csengetéssel egy idıben kiküldi vagy azt a hívószámot, ahonnan a hívást 
kezdeményezték, vagy a hívószám hiányát szövegesen. A hívószám vagy a hívószám 
hiányának oka a készüléken az elsı csengetést követıen jelenik meg. A 
hívószámkijelzés szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató szolgáltatási területén az 
elıfizetı hívószámkijelzésre alkalmas készülékén megjelennek a mobil-, illetve ISDN-
készülékrıl érkezı hívások telefonszámai is, amennyiben a hívó fél azt nem tiltotta le. 
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Az igénybevétel korlátai 
A külföldrıl kezdeményezett hívások hívószámai egyelıre nem jelennek meg. A 
nemzetközi hívószám kijelzésének országonkénti bevezetése folyamatosan történik a 
külföldi partnerekkel kötött megegyezés ütemében. A bevezetés hatálya csak azon 
nemzetközi viszonylatokra terjed ki, ahol ezt az adott ország mőszaki lehetıségei és jogi 
szabályozása lehetıvé teszi. 
 
Díjazás 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.2.4.2 Hívószám kijelzés tiltása 
 
Definíció 
A hívó fél elıfizetıi száma megjelenítésének tiltása (CLIR) szolgáltatás olyan kiegészítı 
szolgáltatás, amely az elıfizetı számára hívószámának a hívott telefonkészülékén 
történı megjelenítését akadályozza meg. 
A hívószámkijelzés tiltásának három típusa létezik, az állandó letiltás, az állandó letiltás 
hívásonkénti engedélyezéssel és a hívásonkénti letiltás.  
1. Állandó letiltás: üzemeltetıi beállítás az elıfizetı írásos nyilatkozata alapján, amellyel 
a hívó hívószámáról kezdeményezett minden hívásra a kijelzés letiltását továbbítja a 
telefonközpont.  
2. Állandó letiltás hívásonkénti engedélyezéssel: A kijelzés tiltott, de az elıfizetı igénye 
szerint lehetıség van a kijelzés hívásonkénti engedélyezésére analóg telefon esetében 
speciális kódokkal a hívószám tárcsázása/beütése elıtt.  
3. Hívásonkénti letiltás: Az elıfizetı igénye szerint lehetıség van a kijelzés egyenkénti 
letiltására speciális kódokkal a hívószám tárcsázása/beütése elıtt. 
 
Az igénybevétel korlátai: 
A külföldrıl kezdeményezett hívások hívószámai nem minden esetben jelennek meg. A 
24/1997. (III. 26.) BM rendelet szerinti - az állam mőködése, a lakosság ellátása 
szempontjából kiemelten fontos - létesítmények, a rendırség, a tőzoltóság, 
mentıszolgálat, európai egységes segélyhívó hívószámaira irányuló hívások esetén a 
Szolgáltató a hívószámot mindig megjeleníti. Az egységes segélykérı hívás esetén, a 
további intézkedésre jogosultak a hívó elıfizetıi azonosítói számot továbbadhatják. A 
szolgáltatás csak DTMF elıfizetıi végberendezésrıl vehetı igénybe, illetve a hívószám 
megjelenítéshez arra alkalmas készülék szükséges. 
 
Díjazás 
Amennyiben az elıfızetı a szerzıdés megkötésekor az adatkezelési hozzájárulási lapon 
az adatai kezelésérıl és a hívószámkijelzés letiltásáról nem nyilatkozik, a Szolgáltató úgy 
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értékeli, hogy az elıfizetı az adatai rendes kezelését kívánja, illetve hívószáma 
kijelzéséhez hozzájárul. 
 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.2.5 Hívásvárakoztatás  
 
Definíció 
Olyan kiegészítı szolgáltatás, amely esetén a foglalt távbeszélı-állomás elıfizetıje a 
beszélgetés alatt hangjelzést kap arról, hogy egy hívó éppen hívja az ı állomását. 
A hangjelzést követıen a hívott elıfizetı a következı lehetıségek közül választhat: 
• a jelzést figyelmen kívül hagyva folytathatja az eredeti beszélgetést, 
• befejezve az eredeti beszélgetést és a kézibeszélıt letéve, fogadhatja az új hívást, 
• a megfelelı jelzéssel tartásba téve a fennálló beszélgetést, annak bontása nélkül 
fogadhatja az új hívást, majd a két hívóval felváltva beszélhet, a két hívás között tetszés 
szerint átkapcsolva. 
 
 
Az igénybevétel feltételei 
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas elıfizetıi készülék (DTMF, R/Flash ). 
 
Díjazás 
Mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes idıtartamára, tartás 
állapotra is számlázza a Szolgáltató. 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. 
 
3.2.6 Híváskorlátozás  
 
Definíció 
A híváskorlátozás olyan kiegészítı szolgáltatás, amelynek igénybevétele esetén az 
elıfizetı kérésére a Szolgáltató lehetıvé teszi annak megakadályozását, hogy bármilyen 
vagy bizonyos fajta kimenı hívást kezdeményezzenek az elıfizetı vonaláról. 
A híváskorlátozás típusai: 
1. nemzetközi távhívás (00 elıtét) letiltása, 
2. nemzetközi és belföldi távhívás (00 elıtét, illetve minden egyéb, 06 elıtéttel 
kezdeményezhetı hívás, pl. emeltdíjas szám, kék szám, távszavazás) letiltása, 
3. segélykérı hívások kivételével minden hívás letiltása, 
4. az Audiotex szolgáltatás (06-90) hívásának letiltása, 
5. a távszavazás és az Audiofix (06 81) hívásának letiltása 
6. a nemzetközi távhívás, az emeltdíjas hívások letiltása (00, 06-90, 06-81). 
7. a nemzetközi távhívások és a távszavazás és az Audiofix hívás letiltása (00, 06-81) 
8. az emeltdíjas számok hívásának letiltása (06-90,06-81), 
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9. a nemzetközi szám, és az Audiotex szám  letiltása (00, 06-90), 
10. nemzetközi szám és mobil szám hívásának tiltása.(00, 06-20, 06-30, 06-70) 
11. mobil szám hívásának tiltása (06-20, 06-30, 06-70) 
12. nemzetközi szám, mobil szám és emelt díjas szám hívásának tiltása.(00, 06-20, 06-
30, 06-70, 06-90, 06-81) 
13. mobil szám és emelt díjas szám hívásának tiltása.( 06-20,06-30, 06-70, 06-90, 06-81) 
 
 Az igénybevétel feltételei 
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas elıfizetıi készülék (DTMF).  
A Szolgáltató a híváskorlátozás bármelyik típusát a kérelem beérkezését követı 3 
munkanapon belül teljesíti. 
 
Díjazás 
Az alközpontokban beállított híváskorlátozások ellenére létrejött sikeres hívásokért a 
Szolgáltató nem vállal felelısséget. A híváskorlátozás nem vonatkozik a belföldi és 
nemzetközi kézi kapcsolásra, mely továbbra is kérhetı. 
A díjazás a 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik. Az egyszeri díj 
független attól, hogy a híváskorlátozás típusai közül az elıfizetı egyet vagy többet 
választ ki egyidejőleg. 
 
3.2.7 Nevezetes számok 
 
Definíció 
A nevezetes szám szolgáltatás lehetıvé teszi, hogy az elıfizetı igényeinek leginkább 
megfelelı, könnyen megjegyezhetı telefonszámot kérjen telefonvonalához.  
 
Díjazás 
A 6. számú mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. 
Valamennyi kategóriába sorolt nevezetes kapcsolási számért az elıfizetınek a 
kategóriához rendelt egyszeri és havi díjat kell fizetnie.  
Amennyiben a szolgáltatás nyújtása nem hónap elején kezdıdik, vagy végzıdik, a “tört” 
hónap minden egyes napjára, amelyen a szolgáltatás rendelkezésre állt, az adott hónap 
egy napjára esı részt kell fizetni. 
 
A telefonszolgáltatást, illetve az azokhoz való hozzáférést a Szolgáltató elıfizetıi 
jogviszony keretében nyújtja. Elıfizetıi szerzıdés – az elıfizetı igényének megfelelıen 
– határozott vagy határozatlan idıre köthetı. 
 
A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján az alábbiakban részletezett helyhez kötött alap telefon 
szolgáltatásokat nyújtja. 
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A szolgáltatáscsomagok leírását, valamint díjait a Szolgáltató ügyfélszolgálatán 
elérhetıvé teszi. A szolgáltatáscsomagok változásáról az elıfizetıket 30 nappal a 
változás hatályba lépése elıtt értesíti. A Szolgáltató nem köteles az ÁSZF azon 
módosításai esetén értesíteni az elıfizetıt, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás 
vagy új csomag bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti.  
 
Az alap, kiegészítı és egyéb szolgáltatások, és szolgáltatás csomagok díjait az ÁSZF 6. 
számú melléklete tartalmazza.  
 
Definíciók: 
 
Elıfizetı alatt azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság vagy más szervezet értendı aki vagy amely a nyilvánosan elérhetı 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával (a továbbiakban Szolgáltató) ilyen 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerzıdéses viszonyban áll. 
 
Egyéni elıfizetı vagy fogyasztó alatt azon természetes személy elıfizetı értendı, aki 
szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán kívül esı célból nyilvánosan elérhetı 
elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel. 
 
Közületi (üzleti) elıfizetı: az a nem természetes személy, aki az elıfizetési szerzıdés 
megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül 
veszi igénybe az elıfizetıi szolgáltatást. 
 
Elıfizetıi szerzıdés: A nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtásáról a Szolgáltató, az elıfizetı, illetve igénylı (a továbbiakban együtt: felek) 
elıfizetıi szerzıdést kötnek, amely a jelen általános szerzıdési feltételekbıl és az 
egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl áll. 
 
 
4. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ 
ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, 
A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI 
KORLÁTAI 
 
Az elıfizetınek lehetısége van a helyhez kötött telefonszolgáltatást kétféle módon 
igénybe venni.  

• A helyhez kötött telefon szolgáltatás megrendelhetı önállóan, függetlenül a 
kábeltelevíziós igénybevételétıl. Ebben az esetben a szolgáltatás elıfizetési díja 
önállóan kerül meghatározásra jelen ÁSZF 6. melléklete szerint.  
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• A helyhez kötött telefon szolgáltatás megrendelhetı kábeltelevízió szolgáltatással 
kombináltan is. Ebben az esetben az elıfizetı kérheti, hogy a már meglévı 
kábeltelevízió elıfizetése együtt, kombinált szolgáltatás csomagként kerüljön 
kezelésre a helyhez kötött telefon szolgáltatásra irányuló elıfizetéssel. A 
kombinált szolgáltatás csomagra történı elıfizetés esetén a 6. számú 
mellékletben szereplı kedvezményes elıfizetési díjakra jogosult az elıfizetı. A 
KOMBINÁLT SZOLGÁLTATÁS CSOMAG ESETÉBEN A TRIOTEL KFT. 
KIZÁRÓLAG A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁST NYÚJTJA, ÉS 
A JELEN ÁSZF KIZÁRÓLAG A TRIOTEL KFT. SZOLGÁLTATÁSAIRA 
VONATKOZIK, A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSRA AZ AZT NYÚJTÓ 
SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELÉTETELEI AZ IRÁNYADÓAK. 
Abban az esetben, ha az elıfizetı által teljesített díjfizetés kevesebb, mint a 
kábeltelevízós szolgáltatást nyújtó szolgáltató részére fizetendı és a Szolgáltató 
(TRIOTEL) részére fizetendı díjak összege, a befizetett összeg az elıfizetınek a 
két szolgáltató felé fennálló tartozásainak arányában kerül elszámolásra. 

 
A Szolgáltatónak az Eht.129.§ (1) bekezdése értelmében nincs szerzıdéskötési 
kötelezettsége, jogosult az Elıfizetıi Szerzıdés kötését bármikor megtagadni. A 
Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a Szerzıdés megkötését, ha a 
Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mőszaki feltételeket az Elıfizetı nem tudja 
biztosítani. 
 
Feltételes kedvezmény, hőségnyilatkozat 
 
A „feltételes” kedvezmény a szolgáltatás igénybevételének olyan módját jelenti, amely 
kedvezıbb a Szolgáltató mindenkori ÁSZF-ben meghatározott feltételeknél, s amelyet a 
Szolgáltató az Elıfizetı által vállalt hőségnyilatkozat ellenében biztosít. Amennyiben az 
Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor, vagy módosításakor a Szolgáltató által 
közzétett valamely különleges ajánlat alapján hőségnyilatkozat aláírásával olyan 
feltételes kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató a hőségnyilatkozatban 
megjelölt szolgáltatási szinthez és meghatározott kötelezı szerzıdéses idıtartamhoz 
kötött, abban az esetben ezen idıszak alatt az Elıfizetı a feltételes kedvezmény 
összegét elveszti az alábbi esetekben: 
 
- amennyiben az elıfizetıi szerzıdését rendes felmondással megszünteti; 
- amennyiben az elıfizetıi szerzıdést a Szolgáltató az Elıfizetı súlyos 

szerzıdésszegése miatt mondja fel; 
- amennyiben az Elıfizetı az igénybe vett szolgáltatási szintre vonatkozó szerzıdés-

módosítást kezdeményez 
 
A fenti esetekben az Elıfizetı a feltételes kedvezményt elveszti, és a vállalt 
hőségnyilatkozatában meghatározott kedvezmények összegének a Szerzıdés 
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megszüntetéséig, vagy megszőnéséig történı, egyösszegő, kötbérként történı 
visszafizetésére köteles.  
 
4.1 Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai 
 
Az igénylı személyesen, írásban (fax, levél, elektronikus üzenetben) vagy telefonon 
jelezheti a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát.  
 
Az igénybejelentés tartalmi elemei: 
 
Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az elıfizetıi 
szerzıdés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. Amennyiben az 
igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés 
megérkezését követı 15 napon belül határidı megadásával írásban vagy szóban 
felhívja/felkéri az igénybejelentıt az igénybejelentés megfelelı kiegészítésére. Ebben az 
esetben az igénybejelentés idıpontja a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való 
beérkezése.  
 
Az igénybejelentés kötelezı tartalmi elemei: 
 
a) Elıfizetı neve, lakóhelye (állandó lakcíme), tartózkodási helye 

(értesítési/számlázási címe), illetve székhelye, kapcsolattartó neve és telefonszáma 
b) Természetes személy elıfizetı esetén: az elıfizetı leánykori neve, anyja neve, 

születési helye és ideje, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvıképes 
személy esetén a törvényes képviselı fenti adatai is szükségesek. 

c) Nem természetes személy elıfizetı esetén: az elıfizetı neve, címe, 
cégjegyzékszáma, vagy más nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma. 

d) A létesítés címe, új vételi hely vagy meglévı vételi hely, 
e) az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének helye és darabszáma (az igénylı az 

elıfizetıi hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, 
amelyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek - az 
ellenırzés, hibaelhárítás biztosítása - eleget tud tenni),  

f) Az igényelt fizetési mód, az igényelt szolgáltatás típusa, nyilatkozat a meglévı 
telefonszám hordozási igényérıl,  

g) A szerzıdés tartama; 
h) Az elıfizetı nyilatkozata adatainak kezelésérıl 
i) Az elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı 

adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı 
adatainak a vonatkozó jogszabályban meghatározott céloktól eltérı 
felhasználásához;  

j) az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének helye és darabszáma (az igénylı az 
elıfizetıi hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, 
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amelyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek - az 
ellenırzés, hibaelhárítás biztosítása - eleget tud tenni), 

k) az igénybejelentés helye, idıpontja 
l) nyilatkozat az ingatlan használatának jellegérıl (tulajdonos, használó) 
m) tulajdonosi hozzájárulás (ha az igénylı nem tulajdonosa az ingatlannak és ezt a 

Szolgáltató tudomására hozza) 
n) az igényben érintett ingatlanon van-e kiépített saját lakáshálózat; 
o) elıfizetı különleges igényei a létesítéssel kapcsolatban. 
 
A Szolgáltató a hiánytalan igénybejelentést a bejelentés napjával (a Szolgáltató 
telephelyére történı megérkezés napja) nyilvántartásba veszi.  
 
Ha az igénybejelentés az elıfizetıi szerzıdés megkötésével egyidejőleg történik, akkor 
az igénybejelentési eljárás mellızhetı. 

 
A Szolgáltató az igény nyilvántartásba vételétıl számított 30 napon belül nyilatkozik a 
szolgáltatás biztosításának lehetıségérıl:  
 
• Amennyiben a szolgáltatás teljesíthetı, a Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés 

eljuttatásával felajánlja az elıfizetıi szerzıdés megkötését. 
• Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, egyes területeken elıszerzıdés 

megkötését indítványozhatja az elıszerzıdés megkötésére vonatkozó szabályok 
szerint. 

• Amennyiben a szolgáltatás az igény nyilvántartásba vételétıl számított 60 napon 
belül a Szolgáltatónál fennálló okból nem teljesíthetı, a Szolgáltató errıl írásbeli 
értesítést küld az igénylınek.  

 
 
Az elıfizetıi szerzıdés megkötése/létrejötte:  
 
A Szolgáltató és az elıfizetı (a továbbiakban együtt: felek) az elıfizetıi szerzıdést 
szóban, írásban vagy ráutaló magatartással - így különösen az elıfizetıi szolgáltatásra 
irányuló igény bejelentésével - köthetik meg.  
 
Szóban megkötött elıfizetıi szerzıdés esetén az elıfizetıi szerzıdés létrejötte a 
szerelési munkalap, vagy az igénybejelentési lap, mint teljesítési igazolás aláírásával 
bizonyítható. 
 
Nem tekinthetı ráutaló magatartásnak a szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele. 
 
Az elıfizetıi szerzıdés megkötését követıen az abból fakadó jogok és kötelezettségek 
hatályosulása: Az elıfizetıi szerzıdésbıl fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése 
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akkor hatályosul, amikor a Szolgáltató a szerzıdés általa aláírt példányának 
megküldésével/átadásával igazolja a Szolgáltatói jogviszony létrejöttét („visszaigazolás”) 
vagy szolgáltatás aktiválása a szerelési munkalapon az elıfizetı által igazolt dátummal 
megtörtént.  
 
A szerzıdésbıl fakadó jogokat és kötelezettségeket az elıfizetıi szerzıdés 
hatályosulását követıen kell teljesíteni, amelynek napja a visszaigazolás elıfizetı 
részére történı rendelkezésre bocsátásának/a Szolgáltató általi megküldésének a napja. 
  
A szóban illetve ráutaló magatartással létrejött szerzıdés esetén az igénylı köteles 
bizonyíthatóan megadni mindazokat az adatokat, amelyeket az írásban megkötött egyedi 
elıfizetıi szerzıdések megkötése esetére kötelezıen elıírnak.  
 
Az egyedi Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei: 

 
a) Szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentı szolgálat 

elérhetısége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe;  
b) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; 
c) természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı (leánykori) neve, anyja 

neve, születési helye és ideje;  
d) nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma 

vagy más nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma;  
e) az elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt 

kötelezı adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az 
adatállományban szereplı adatainak az e törvényben meghatározott 
céloktól eltérı felhasználásához; 

f) fizetési mód, megrendelt szolgáltatások tipusa, nyilatkozat a telefonszám 
hordozási igényrıl 

g) a szerzıdés tartama; 
h) a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a 

határideje;  
i) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek 

mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja; 
j) a szerzıdés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az 

általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdés 
szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit;  

k) utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai 
tartalmazzák a szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a 
szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések 
megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogokat, a díjvisszatérítés 
rendjét, az elıfizetıt megilletı kötbér mértékét; 
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l) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének 
lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely 
pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési 
rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó 
információkat;  

m) a szerzıdésmódosítás feltételei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás 
esetére; 

n) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az elıfizetı jogosult a vitát hatóság 
elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek 
mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkezı hatóságok pontos 
megnevezését, továbbá elérhetıségük megjelölését;  

o) az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye, a Szolgáltató felelısségi 
határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont helye. Az elıfizetıi hozzáférési 
pont meghatározása tekintetében az elıfizetık által szokásosan megjelölt 
pont az irányadó, amely csak az elıfizetı kifejezett kérésére létesíthetı az 
elıfizetı helyiségén kívül; 

p) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, valamint az elıfizetı azon 
nyilatkozata, amely szerint az e szerzıdésben foglaltakat megismerte és 
elfogadja. 

 
A Szolgáltató köteles a szerzıdés létrejöttével egyidejőleg az egyedi elıfizetıi szerzıdés 
1 példányát, az általános szerzıdési feltételek kivonatát, valamint - az elıfizetı kérése 
esetén - az általános szerzıdési feltételek egy példányát az elıfizetı rendelkezésére 
bocsátani.  

 
4.2. A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és 
esetleges egyéb korlátai  
 

A szolgáltatás kizárólag a Szolgáltatónak a hírközlési hatóság nyilvántartása szerinti 
hálózatán érhetı el, a szolgáltatási terület meghatározása jelen ÁSZF 4. számú 
mellékletében található.  
 
A szolgáltatás a szerzıdés hatályosulása, az elıfizetıi hozzáférési pont létesítése, illetve 
a szolgáltatás aktiválása után az elıfizetı és a Szolgáltató között megkötött elıfizetıi 
szerzıdés alapján azonnal igénybe vehetı.  
 
A Szolgáltató a végberendezés alkalmassága tekintetében nem tartozik felelısséggel, 
azt nem köteles vizsgálni. 
 
Az elıfizetı (a szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltatóval szerzıdést kötı, illetve 
szerzıdést kötni kívánó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkezı gazdasági társaság) a Szolgáltató által biztosított, a 3. és 4. pontban felsorolt 
szolgáltatásokat illetve szolgáltatás csomagokat veheti igénybe.  
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Az elıfizetı a szerzıdésének keretein belül jelen ÁSZF 8.6.. pontja szerint szabadon 
választhat szolgáltatás csomagot.  
 
Feltételes-kedvezmény igénybevételére, és a hőségnyilatkozatra vonatkozó szabályok 
jelen ÁSZF 4. és 11.6. pontjában kerülnek meghatározásra.  
 
Az elıfizetı nem jogosult arra, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötésével az ıt megilletı 
jogokat harmadik személyre átruházza. Az elıfizetı teljes körő felelısséggel tartozik 
minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán 
kiépített elıfizetıi hozzáférési ponton keresztül történik.  
 
 
5. AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS 
IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VÁLLALT IDİ (CÉLÉRTÉK), 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS 
 
5.1.  Elıfizetıi hozzáférési pont 
 
Elıfizetıi hozzáférési pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az elıfizetı egy 
elektronikus hírközlı végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati 
funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe.  
 

A Szolgáltató további elıfizetıi hozzáférési pontot az elıfizetı igénybejelentése alapján 
külön díjfizetés ellenében (kiegészítı létesítési díj) épít ki. Ezen díj az „irányadó 
egységtételek listája” alapján kerül megállapításra. 
 
5.2. Elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének határideje 
 
A szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás igénybevételét – a felek ellenkezı értelmő 
megállapodásának hiányában –,a Szolgáltató az általa kibocsátott belépési díj számla 
befizetése, valamint az elıfizetıi szerzıdés hatályosulását követı 30 napon belül teszi 
lehetıvé. Nem minısül a Szolgáltató késedelmes teljesítésének, ha a felek ettıl eltérı 
idıpontban állapodnak meg, illetve ha az elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen 
egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy a belépési díjat 
határidıre nem fizeti. 
 
A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítési ideje minıségi mutató definíciója, annak 
számszerő követelménye és a számítási módja jelen ÁSZF 8. számú mellékletében kerül 
meghatározásra.  
 
5.3 Az elıfizetıi hozzáférési pont kialakítása  
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5.3.1. Az elıfizetıi hozzáférési pont kialakításának esetei 
A Szolgáltató az ingatlanon belüli elıfizetıi hozzáférési pont kiépítésével kapcsolatban 
az elıfizetıvel állapodik meg.  
 
A belépési díj egy hozzáférési pont biztosítását tartalmazza olyan módon, hogy a 
kábeleket az elıfizetı által biztosított befogadó létesítményben elhelyezi, vagy ennek 
hiányában a falon kívül rögzítve vezeték csatorna nélkül vezeti. A belépési díj mértéke az 
ÁSZF 5. számú mellékletében található. 
 
Az elıfizetıi hozzáférési pont biztosítása érdekében telepített aktív eszköz(ök) 
áramellátását az elıfizetı köteles biztosítani. 
 

A Szolgáltató az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos, speciális elıfizetıi 
igény esetén kiegészítı létesítési díjat számíthat fel. A kiegészítı díj mértékét a 
Szolgáltató a létesítés elıtt egyezteti az elıfizetıvel. A kiegészítı létesítési díj 
mértékének meghatározásához használatos egységtétel táblázat az ügyfélszolgálati 
irodákban tekinthetı meg. A létesítés 5.3.2.pontban rögzített különleges eseteiben felek 
a jelen ÁSZF 2 számú mellékletét képezı Megállapodásban rögzítik a beruházás 
részletes feltételeit, amely az egyedi elıfizetıi szerzıdés része. Amennyiben a 
kiegészítı létesítési díj összege elıre nem kalkulálható, a Szolgáltató a bekötési 
munkalapon, Megállapodásban vagy egyedi megállapodásban jelzi a kiegészítı díj 
összegét, amely általánosan használt egység-tételeibıl kalkulált. Az elıfizetı a 
Megállapodás, egyedi megállapodás, illetve a munkalap aláírásával fogadja el a díj 
összegét.  
 
5.3.2. Különleges esetnek minısülnek többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak: 
• Amennyiben az elıfizetı az elıfizetıi leágazóról (TAP) léges leágazással köthetı be, 

de az elıfizetı földalatti létesítést igényel,  
• Ha az elıfizetı hozzáférési pontja a leágazási ponttól több mint 40 m távolságra van, 
• Ha több elıfizetıi hozzáférési pont kiépítését kéri,  
• Erısítı felszerelését kéri, 
• A Szolgáltatónál alkalmazott technológiájától eltérı megoldást igényel az elıfizetı,  
• Ha az elıfizetı ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri, 

illetve 
• Esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az elıfizetı. 

 
Az elıfizetı a hozzáférési pont kialakítására vonatkozó egyéb speciális igényei esetén 
fizetendı díjakat az 5. számú melléklet tartalmazza, illetve a Szolgáltató ügyfélkapcsolati 
helyen elérhetık. 
 
Ha az elıfizetı nem engedélyezi a Szolgáltató számára a lakáshálózat, illetve a 
házhálózat kialakítását, a Szolgáltató megtagadhatja az elıfizetıi szerzıdés megkötését 
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vagy, ha az már megkötésre került, jogosult a szerzıdés azonnali hatályú 
megszüntetésére. A Szolgáltató meglévı hálózat esetén, annak felülvizsgálatát követıen 
dönt arról, hogy megköti-e az elıfizetıi szerzıdést. A felülvizsgálati eljárást a Szolgáltató 
egyezteti az elıfizetıvel.  A felülvizsgálat elvégzéséért az elıfizetı az 5. számú melléklet 
szerinti kiegészítı létesítési díj fizetésére kötelezett.  
 
Az elıfizetı hozzájárul a hálózat vezetékeinek (kábeleinek), berendezéseinek és 
szerelvényeinek elhelyezéséhez, továbbvezetéséhez a saját, illetıleg a tulajdoni 
hányadának arányában közös tulajdonban álló ingatlanban, valamint lehetıségei szerint 
gondoskodik azok vagyonvédelmérıl.  
 

Az elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren és az elıfizetıi  
hozzáférési pont biztosítása érdekében telepített eszközön  nem szerez tulajdonjogot, az 
a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az elıfizetı kiegészítı létesítési díj megfizetése esetén 
sem válik tulajdonosává a hálózatnak, illetve az érintett hálózati szakasznak, 
eszközöknek. 
 
Amennyiben a szolgáltatás teljesítésének elkerülhetetlen feltétele, hogy a rendszerhez 
csatlakozó és nem csatlakozó ingatlanok tulajdonosai a vezetékek (kábelek) és 
szerelvények átvezetéséhez, illetve telepítéséhez hozzájáruljanak, a hálózat létesítésére 
használati jogot engedjenek, hozzájárulás hiányában, illetve a Szolgáltató tulajdonos 
általi akadályozása esetén a Szolgáltató nem tartozik felelıséggel a jelen ÁSZF szerinti 
szolgáltatás nyújtásért, és kötelezettségek teljesítésért, mentesül az esetleges 
jogkövetkezmények alól.  
 
Rendelkezésre állás: 
 
A Szolgáltató biztosítja az elıfizetık részére a szolgáltatás évi átlagos 90%-os 
rendelkezésre állását a szerzıdés teljes tartama alatt. A rendelkezésre állás számítási 
módja:  

szolgáltatás kiesés teljes idıtartama * 
1 -          x 100 

teljes elvi szolgáltatási idıtartam * 
 
*Számítási módja: A Szolgáltató statisztikája és a Szolgáltató támogató és nyilvántartó 
rendszerének adatai alapján történik. Szolgáltatás-kiesés teljes idıtartama: a Szolgáltató által 
(hibabejelentés alapján és vagy anélkül) regisztrált szolgáltatás-kiesésben érintett elıfizetıi szám  
szorozva a szolgáltatás-kiesés idejével, hozzáadva a tervezett átalakításban, felújításban, 
karbantartásban érintett elıfizetıi számnak és a tevékenységre fordított idınek a szorzatát. 
Teljes elvi szolgáltatási idıtartam : az adatgyőjtési idıszakban a szolgáltatás nyújtására fordított 
napok száma szorozva 24 órával, és szorozva az átlagos elıfizetıi számmal. 
 
 
A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni,  
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ha hibabejelentés 
 
• elıfizetı érdekkörében keletkezı ok miatt történt  
•  vis maior miatt történt (jelen ÁSZF 12.7. pontja szerint) 
 
illetve 
 
• a szünetelés idejét, ha az elıfizetı kérése alapján történt,  
• az elıfizetıi szerzıdésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét. 
 
 
6. A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK 
ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE 
 
6.1. Minıségi követelmények: 
 
A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa létesített elıfizetıi hozzáférési ponton keresztül 
igénybe vett telefon szolgáltatás esetén a felépítése beszédkapcsolatot olyan 
minıségben biztosítja, hogy  
 

a) a beszéd folyamatosan érthetı legyen 
b) a beszédkapcsolat során olyan zaj, kattogás vagy egyéb zavaró jel, illetve más 

összeköttetésbıl származó (áthallott) beszéd, amely a beszédérthetıséget 
tartósan befolyásolja, ne fordulhasson elı, 

c) a beszédkapcsolatban szótagvesztések, zavaró visszhangjelenségek ne 
jelenjenek meg, 

6.2. A Szolgáltató által vállalt minıségi mutatók: 
 
a) sikertelen hívások aránya; 
A szolgáltatási területen egy számozási körzeten belül <= 1,4% a sikertelen hívások 
aránya az egy elıfizetıi tesztvégpontról kezdeményezett vizsgáló hívásokra 
vonatkoztatva.  
 

Egyéb belföldi és nemzetközi hívások esetén pedig <= 2,7 % a sikertelen hívások aránya 
az egy elıfizetıi tesztvégpontról kezdeményezett összes vizsgáló hívásokra 
vonatkoztatva.  
 

A sikertelen hívások arányának számítása:  
A vizsgáló végpontról kezdeményezett sikertelen hívások száma elosztva a 
vizsgálóvégpontról kezdeményezett összes hívás számával, szorozva 100-al. 
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b) hívás felépítési idı; 
Meghatározása: A hívás felépítési ideje azon idıtartam, amely alatt az összeköttetés 
felépül. <= 12 mp  
 

A hívás felépítési ideje mutató számítási módja: 
Az adatgyőjtési idıszakban végzett teszthívások közül a leggyorsabban felépülı 95%-nyi 
hívás átlagos felépítési ideje.  
 
c) bit hibaarány hozzáférési vonalanként, másodlagos felhasználás esetén 
 
Meghatározás: 
a hibásan átvitt bitek számának aránya az átvitt összes bitek számához képest a 
másodlagos felhasználásra vonatkozóan 
 
A mérés módszer leírása:  
a mutató egy referencia  állomány átküldésekor azonosított hibás bitek számának 
alapján kerül meghatározásra - az alapadatokat dedikált mérési rendszer szolgáltatja 
Célérték: 10¯³ ( 10 a minusz 3-on) 
 
 
7. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI 
ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, LEGRÖVIDEBB 
SZERZİDÉSI IDİSZAK 
 
A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor megkülönbözteti az egyéni 
(természetes személy) és az üzleti (közületi) elıfizetıt. 
Az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor a természetes személy elıfizetı köteles 
nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni elıfizetıként 
kívánja igénybe venni. Az elıfizetı ezen nyilatkozatát az elıfizetıi szerzıdés hatálya 
alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. 
 
7.1. Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez az alábbi adatok szükségesek  
 
a) Elıfizetı neve, lakóhelye (állandó lakcíme), tartózkodási helye (értesítési/számlázási 

címe), illetve székhelye, telefonszáma 
b) Természetes személy elıfizetı esetén: az elıfizetı leánykori neve, anyja neve, 

születési helye és ideje, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvıképes 
személy esetén a törvényes képviselı fenti adatai is szükségesek. 

c) Nem természetes személy elıfizetı esetén: az elıfizetı neve, címe, 
cégjegyzékszáma, vagy más nyilvántartási száma, adóigazgatási azonosító száma, 
közösségi adószáma (amennyiben rendelkezik vele), bankszámlaszáma. 

d) A létesítés címe, vételi hely típusa. 
e) Az igényelt fizetési mód és gyakoriság és szolgáltatás megjelölése. 
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f) A szerzıdés tartama; 
g) Az elıfizetı nyilatkozata adatainak kezelésérıl 
h) Az elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı 

adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı 
adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérı felhasználásához;  

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát 
ellenırizze. Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az 
elıfizetı nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni elıfizetıi minıségre 
vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a szerzıdés érvénytelenségre való 
hivatkozással megszőnik.  
 
7.2. Az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak 
 
Az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor a 4. pont szerint kell eljárni. Az elıfizetıi 
szerzıdés határozatlan vagy határozott idıre jön létre.  
 
Abban az esetben, ha az igénybejelentı az ingatlan használatára nem tulajdonosi 
jogviszony alapján jogosult, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kizárólag határozott 
idejő jogviszonyt létesítsen.  
 
A Szolgáltató jogosult határozott idejő elıfizetési szerzıdés esetén, az egyedi elıfizetıi 
szerzıdés megkötésekor a szerzıdésben meghatározott idıtartamra fizetendı elıfizetési 
díjat egy összegben elıre elkérni az elıfizetıtıl.  
 
Legrövidebb szerzıdési idıszak határozott idejő szerzıdés esetén: természetes személy 
elıfizetık esetén 6 hónap, egyéb elıfizetık esetén egyedi megállapodás szabályozza. 
Ettıl a rendelkezéstıl a Szolgáltató az elıfizetık igényei kielégítése érdekében eltérhet. 
 
 
8. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A 
SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ 
SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ 
SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSAINAK ESETEIBEN MEGILLETİ JOGOK AZ ELİFIZETİ 
TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT 
SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE, AZ 
ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE 
 
8.1 Az elıfizetıi szerzıdés módosítása 
 
A szerzıdés általában a felek egyezı akaratával módosítható. A szerzıdés 

módosítására a szerzıdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, 
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hogy a Szolgáltató az elıfizetı módosítási kérelmét 30 napon belül teljesíti, kivétel az 
átírás. Ettıl a Szolgáltató és az elıfizetı egyezı akarata esetén el lehet térni. 
 
Az elıfizetı szerzıdésmódosítási szándékát jelezheti telefonon is. A Szolgáltató ebben 

az esetben a bejelentéssel egy idıben postázza a módosításhoz szükséges 
kétpéldányos nyomtatványt. A nyomtatvány egyik, aláírt példányát az elıfizetı köteles 
visszaküldeni a szerzıdés módosítás érdekében. 
 
8.2. Az ÁSZF módosítása 
 
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et módosítani. Ekkor a Szolgáltató köteles az általános 

szerzıdési feltételek megváltozásáról a módosítás hatályba lépését megelızıen a 19.2. 
pontja szerint az elıfizetıt értesíteni, kivéve, ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás 
bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra 
vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással 
kizárólag az elıfizetı számára kedvezı változásokat tartalmaz.  
 
8.2.1.. Egyoldalú szerzıdésmódosítás 
 

A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan 
módosítani: 
 
a) az egyedi elıfizetıi szerzıdésben vagy általános szerzıdési feltételekben foglalt 

feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy 
elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás 
nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását; 

b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy 
c) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja, így például, ha az 

elıfizetıi szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének 
körülményei mőszaki okból megváltoznak (pl. a hálózat jellegének megváltozása).  

d) A Szolgáltató jogosult negyedévente egy alkalommal az ÁSZF-et egyoldalúan 
módosítani ha a szolgáltatás minıségi javítása érdekében a beérkezett 
ügyféligények alapján ez szükséges, azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a 
szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását. 

 
Ha a Szolgáltató az általános szerzıdési feltételekben meghatározott esetekben jogosult 
az általános szerzıdési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a 
hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal az elıfizetıket az ÁSZF-ben foglaltak 
szerint értesíteni, az elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással 
együtt. Ebben az esetben az elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött 
értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. 
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Amennyiben jogszabály, vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másképp nem 
rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés lényeges módosítását.  
 
Ha a Szolgáltató a fentiekben meghatározott esetekben az Elıfizetıt a módosítás 
hatálybalépését megelızıen legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni, az 
értesítésnek az alábbi tartalommal kell rendelkeznie: 
 
a) pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire 
b) a módosítások lényegének rövid leírása 
c) a módosítások hatálybalépésének idıpontja 
d) a módosított és közzétett ÁSZF elérhetısége 
e) a módosítás indokolása 
f) az elıfizetıt az egyoldalú módosításra tekintettel megilletı jogosítványok  
 
A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidı betartására olyan esetekben, 
amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a 
módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással 
kizárólag valamely elıfizetıi számára kedvezı változásokat tartalmaz. 
 
8.2.2. Kétoldalú szerzıdés módosítás - lényeges módosítások esetében 
 
Lényeges módosításnak minısül a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, így a díjak 
és a szolgáltatási csomagok módosítására (4. Fejezet), vagy minıségi célértékeire (6. 
Fejezet) vonatkozó változtatás.  
  

Lényeges módosítás esetén az elıfizetıi nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló 
magatartás - a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak 
minısül, ha a felek errıl az egyedi elıfizetıi szerzıdésben elızetesen megállapodtak. 
Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az elıfizetıt a 
törvényben elıírt módon és idıpontban értesítette. 
 

Amennyiben a módosítás az elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az 
elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül 
jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az elıfizetı az elıfizetıi 
szerzıdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az 
ebbıl eredı kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott 
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, 
és az elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a Szolgáltató az elıfizetıtıl nem 
követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. 
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8.2.2.1. Díjmódosítás 
 
A szolgáltatás elıfizetési díjért vehetı igénybe, a díjazás szabadáras. 
Az elıfizetési díjak minden év január 1. napjától módosulnak, az árképzés idıpontjában 
rendelkezésre álló (a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett) 12 havi fogyasztói 
árindex mértékének figyelembe vételével, valamint ezen túlmenıen a szolgáltatás díját a 
Szolgáltató jogosult módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetıleg a 
kábeltelevíziós szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az 
alábbiak lehetnek: 
 
• üzemeltetési, mőködési költségek emelkedése,  
• hálózat mőszaki korszerősítése, hálózati használati díjak változása, 
• jogszabály módosulása. 
 
Amennyiben a szerzıdésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel 
elmulasztása - a feleknek az egyedi szerzıdésben rögzített erre vonatkozó eltérı 
megállapodása kivételével - elfogadásnak minısül. 
 
8.3. Változás az elıfizetı adataiban 
 
Az elıfizetı köteles az adataiban, valamint képviselıjének személyében, továbbá 
jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás 
bekövetkeztétıl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az elıfizetı köteles az 
ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csıdeljárásról a Szolgáltatót az 
eljárás megindítását követıen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az 
elıfizetıi adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredı károkért 
nem vállal felelısséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülı kárának megtérítését 
követelheti az elıfizetıtıl. 
 
8.4. Átírás 
 
A Szolgáltató az elıfizetı kérésére az általános szerzıdési feltételekben foglaltak 

szerint módosíthatja az elıfizetı szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, 
öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az 
elıfizetı nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírási díj összege az 5. számú 
mellékletben található. Az átírás teljesítésének határideje nem lehet hosszabb a formai 
követelményeknek megfelelı átírási kérelem beérkezésétıl számított 15 napnál. Ezen 
határidı be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege 
minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A Szolgáltató a kötbér 
összegét az átírás teljesítését követı 30 napon belül átutalja az elıfizetı részére. Nem 
lehet az elıfizetıi hozzáférési pont átírását kérni, ha az elıfizetı annak áthelyezését 
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kérte. Az elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezése és átírása kölcsönösen kizárják 
egymást. 
 
8.5. Áthelyezés  
 
Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a Szolgáltató 4. számú melléklet szerinti 

területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a Szolgáltató köteles azt a kérelem 
beérkezését követı 30 napon belül teljesíteni. Ezen határidı be nem tartása esetén a 
Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az 
áthelyezés díjának egyharmada. A Szolgáltató a kötbér összegét az áthelyezés 
teljesítését követı 30 napon belül átutalja az elıfizetı részére.  
 

Az áthelyezési díj összege az 5. számú mellékletben található. Nem lehet a jelen pontot 
alkalmazni, ha egyidejőleg az elıfizetıi szerzıdés átírását is kérték. Az elıfizetıi 
hozzáférési pont áthelyezése és átírása kölcsönösen kizárják egymást  
 

Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mőszaki feltételei 
hiányoznak, a Szolgáltató az elıfizetıt a teljesítési idıpont megjelölésével (év, 
negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. Az elıfizetıi 
hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony 
szünetel. 
 
Az áthelyezési kérelem beadásakor az elıfizetı köteles megadni, hogy a szolgáltatási 
hozzáférési pontot mely címre kéri. Amennyiben az áthelyezési kérelem beadásakor az 
elıfizetı a létesítési címet megadni nem tudja, a Szolgáltató az áthelyezési igényt 60 
napig tartja nyilván. Ezt követıen az elıfizetıi szerzıdés megszőnik. 
 
8.6. Szolgáltatás csomag módosítás az elıfizetı kérelmére 
 
Az elıfizetı a szerzıdés idıtartama alatt bármikor, kizárólag írásban kezdeményezheti 
az igényelt szolgáltatási csomag módosítását. A módosításra irányuló kérelmet a 
módosítás idıpontja elıtt 30 nappal kell írásban, illetve személyesen az 
ügyfélszolgálaton bejelenteni, ahol írásban rögzítik. A szolgáltatás csomag 
megváltoztatása a teljesítés napján, mindkét fél tudomásulvételével lép hatályba, kivéve 
azt az esetet, amikor az elıfizetı a módosítást konkrét naptól igényelte. Ebben az 
esetben a módosítás a kért napon lép hatályba. 
 
A szolgáltatás csomag módosításért fizetendı díjat az ÁSZF 5. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
8.7. Elıfizetıi hívószám változtatása (számcsere) 
 
Az elıfizetıi hívószámot a Szolgáltató az alábbi esetekben változtathatja meg: 
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a)  ha a felek ebben megállapodtak, 
b)  ha a módosítást jogszabály kötelezıvé teszi; 
c)  ha a számváltozás mőszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek 
szükségességét a hatóság igazolta. 
 
Szolgáltató a 8.7.. b) és c) pontjában foglalt esetben köteles az elıfizetıt az elıfizetıi 
hívószám megváltozásáról legalább 30  nappal  elıre értesíteni. A számváltoztatás 
alapjául szolgáló mőszaki ok lehet különösen az állomás jellegének megváltozása az 
állomás forgalmának növekedése. Szolgáltató az elıfizetıi hívószámot mőszaki vagy 
forgalmi okból csak abban az esetben változtathatja meg, ha az elkerülhetetlen és ennek 
szükségességét a hatóság igazolta. 
 
8.7.1. A Szolgáltató az elıfizetı kérésére az elıfizetıi hívószámot megváltoztatja, 
amennyiben a számváltozás mőszaki feltételei adottak. Ha a Szolgáltató az elıfizetı által 
kért elıfizetıi hívószám megváltoztatását mőszaki feltételek hiányára hivatkozva tagadja 
meg, köteles az elutasítást részletesen indokolni.  Az új hívószámot a felek eltérı 
megállapodása hiányában a Szolgáltató választja ki a rendelkezésére álló 
számtartományból. Az elıfizetı által telefonon kezdeményezett számváltozásról a 
Szolgáltató annak megtörténte elıtt visszaigazolást küld az elıfizetınek. Beleegyezı 
nyilatkozat hiányában a Szolgáltató jogosult a szerzıdésmódosítási igény elutasítására. 
 
8.7.2. A Szolgáltató a korábbi hívószámot 6 hónapig más elıfizetı részére nem adja ki. A 
Szolgáltató az elıfizetıi hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó 
szolgáltatás útján köteles mindaddig tájékoztatást adni, amíg nem rendeli más 
elıfizetıhöz, de legfeljebb az elıfizetıi hívószám megváltozásától számított egy évig. 
 
8.7.3. Szolgáltató díjmentesen biztosítja a számcserét és az ügyfélszolgálaton valamint 
tudakozón keresztül nyújtott tájékoztatást a 8.7. b) és c) pontjában foglalt esetben. A 8.7. 
a) esetben az elıfizetı az 5. mellékletben szereplı  díj megfizetésére köteles. 
 
 
9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ 
ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ 
KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE 
 
9.1. A szolgáltatás az elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a Szolgáltató 
érdekkörébe tartozó ok miatt szünetelhet. 
 
 
9.2. Szolgáltatás szünetelése az elıfizetı érdekkörében bekövetkezett ok miatt: 
 
9.2.1 Az elıfizetınek a szüneteltetésre vonatkozó írásbeli kérelme alapján a Szolgáltató 
a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az elıfizetı ilyen irányú kérelmének 
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végrehajtását a Szolgáltató a kérelem kézhezvételét követı 30 napon belül teljesíti. 
Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás vagy az elıfizetıi szerzıdés 
felmondás útján történı megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje 
beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az elıfizetıi jogviszony 
folytonosságát nem érinti.  
 

A szünetelés kérhetı idıtartama természetes elıfizetı esetén minimálisan 1, legfeljebb 
hat hónap. 
 

Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartama alatt 
– mivel a Szolgáltató fenntartja az elıfizetı kapcsolási számát és rendszerbeállításait - 
az elıfizetı csökkentett díj fizetésére köteles. A díj mértékét az ÁSZF 6. számú 
melléklete tartalmazza. Az elıfizetı a szünetelés idejére fizetendı díjat a szünetelés 
kérésekor köteles egy összegben megfizetni a Szolgáltató számlája alapján. A 
szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az elıfizetı visszakapcsolási díj fizetésére 
köteles. A díj mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
9.2.2. Amennyiben az elıfizetı a Szolgáltató részére az esetleges díjtartozás 
megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a Szolgáltató által az elıfizetı 
részére kiállított számlában szereplı díjat az ott jelzett fizetési határidı lejáratáig nem 
egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elıfizetı postai levélben történı 
értesítése mellett szüneteltetheti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a 
visszakapcsolás, vagy az elıfizetıi szerzıdés felmondás útján történı megszőnésének 
idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe.  
Amennyiben az elıfizetı a díjtartozást kiegyenlíti, úgy a Szolgáltató haladéktalanul 
köteles a szüneteltetést megelızı állapotot visszaállítani.  
 
9.2.3 Ha az elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben 
foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést 
kapcsol, az elıfizetıi szolgáltatást jogosulatlanul vételezi, illetve a szerzıdésben 
meghatározott céltól eltérıen üzemelteti, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az 
elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett 
felfüggeszti.  
 
9.2.4. Ha a szolgáltatás 9.2.2-9.2.3. pontok alapján szünetel, az elıfizetı teljes 
díjfizetésre köteles. A szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az elıfizetı 
visszakapcsolási díj fizetésére köteles. A díj mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
9.3. A szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörében bekövetkezı vagy 
mindkét fél érdekkörén kívül esı ok esetén 
 
Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve a 
jelen ÁSZF-ben meghatározott rendes karbantartások esetét - vagy a szünetelés oka 
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mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı a szünetelés 
idıtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés az adott naptári 
hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató a szünetelés hónapjára járó elıfizetési 
díjat a következı havi számlában az Elıfizetı számára jóváírja. Nem kell visszatéríteni a 
díjat, ha a szünetelés oka vis major, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja, hogy a 
szüneteltetést kiváltó ok határidın belüli megszüntetésére minden tıle elvárhatót 
megtett. 
 

A kábelhálózaton nyújtott telefon szolgáltatás mőszaki jellege miatt, a szolgáltatás 
szünetelése idején nem biztosítható a segélyhívó számok, a Szolgáltató ügyfélszolgálati 
és hibabejelentı számának hívása, a bejövı hívások fogadása, valamint a lakásriasztó 
rendszerek folyamatos mőködése. A szolgáltatás szünetelésébıl adódó károkért a 
Szolgáltató nem vállal felelısséget.  
 

9.4. Karbantartás miatti szüneteltetés 
 
Ha az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésére az elıfizetı elızetes, 15 nappal korábban 
történı értesítése mellett a hálózat-átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - 
más gazdaságos mőszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez naptári hónaponként az 1 
napot nem haladhatja meg. A Szolgáltató a szünetelésrıl az ügyfélszolgálati irodán és az 
ÁSZF 19. pontja szerint egyéb módon a szünetelést megelızıen 15 nappal tájékoztatja 
az elıfizetıit.  
 
A szolgáltatás karbantartás miatti szüneteltetésének ideje a rendelkezésre állási idı 
számításába nem számít be. 
 
9.5. Szünetelés forgalom hiányában 
 
A Szolgáltató szüneteltetheti az elıfizetıi jogviszonyt, ha a távbeszélı-állomás létesítési 
helyére más személy új megrendelést vagy áthelyezési kérelmet adott be, és az 
állomáson legalább egy hónapja nincs távbeszélı-forgalom. 
 
Ilyen esetben a szünetelés elıtt a Szolgáltató írásban kéri az elıfizetıt, hogy 
nyilatkozzon, a jogviszonyt változatlanul fenn kívánja-e tartani. A szünetelésre az 
elıfizetı beleegyezése, vagy a válaszra meghatározott határnap elmulasztása esetén 
kerülhet sor. A szüneteléssel egyidejőleg a Szolgáltató teljesítheti a létesítési helyre kért 
másik áthelyezést vagy új megrendelést.  
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10.  AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ 
ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT 
FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI 
VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI 
 
Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az elıfizetı által 
indított vagy az elıfizetınél végzıdtetett (az elıfizetı hozzáférési pontjára irányuló) 
forgalom korlátozására, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek 
csökkentésére a Szolgáltató az elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben 
jogosult: 
 
10.1 Amennyiben az elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de 
legalább 30 napos - határidı elteltét követıen is esedékes díjtartozása van, és az 
elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az 
általános szerzıdési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot. 
 

10.2 Amennyiben az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató 
hálózatának és a hálózat részét képezı eszközök rendeltetésszerő mőködését, így 
különösen, ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség-tanúsítvánnyal 
nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı 
végberendezést csatlakoztatott.  
 

10.3 Amennyiben az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása 
nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti. 
 
A Szolgáltató köteles a korlátozást az elıfizetı kérésére haladéktalanul (de legfeljebb 3 
munkanapon napon belül) megszüntetni, ha az elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, 
és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. 
 
A Szolgáltató köteles a korlátozást az elıfizetı kérésére haladéktalanul (de legfeljebb 3 
munkanapon napon belül) megszüntetni, ha az elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, 
és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. 
 
A kimenı forgalom korlátozása esetén az állomásról csak segélyhívó számokat, a 
Szolgáltató ügyfélszolgálatát és hibabejelentıjét lehet hívni. A kimenı 
forgalomkorlátozása esetén is köteles a Szolgáltató a bejövı hívások fogadását elıfizetı 
számára biztosítani. 
 
A Szolgáltató a 10.1-10.3 pontokban meghatározott eset(ek)ben a szolgáltatás nyújtását 
– a korlátozás elsı három hónapjában – csak olyan módon korlátozhatja, hogy a 
korlátozás az elıfizetınek más Szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás 
igénybevétele céljából fennálló elıfizetıi jogviszonyából eredı jogainak gyakorlását – így 
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más szolgáltatások (különösen Internet hozzáférés) igénybevételének lehetıségét – 
indokolatlanul ne akadályozza vagy veszélyeztesse.  
 
A Szolgáltató nem köteles alkalmazni az elızı bekezdésben foglaltakat, ha az elıfizetı 
magatartása a díjfizetési, illetıleg a szerzıdésbıl eredı egyéb kötelezettségeinek 
megszegésére irányul.  
 
A szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az elıfizetı visszakapcsolási díj fizetésére 
köteles. A díj mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza.  
 
Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást az elıfizetı érdekkörében felmerülı okból 
korlátozza, az elıfizetı a korlátozás idejére teljes díjfizetésre köteles. 
 
Abban az esetben, ha az elıfizetı a szolgáltatási csomagban egyidejőleg kábeltelevízió 
és telefon szolgáltatást is igénybe vesz, úgy díjtartozás esetén mindkét szolgáltatása 
korlátozásra kerül.  
 
 
11. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, 
AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A 
SZERZİDÉST FELMONDANÁ 
 
11.1.  A határozott idejő szerzıdés megszőnése 
 

A határozott idejő elıfizetıi szerzıdés megszőnik a határozott idı leteltével – 
amennyiben a felek az elıfizetıi szerzıdésben ettıl eltérıen nem állapodnak meg -, 
bármely szerzıdı Fél jogutód nélküli megszőnésével, illetve az elıfizetı halála esetén. 
A határozott idejő szerzıdés megszőnik, ha a Szolgáltató az adott szolgáltatást 
véglegesen megszőnteti. A Szolgáltató ebben az esetben a megszőnés idıpontját 
megelızıen 60 nappal értesíti az elıfizetıt.  
 

A határozott idejő szerzıdés megszőnése az elıfizetıt nem mentesíti az elıfizetıi 
szerzıdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. 
 
Súlyos szerzıdésszegés esetén az ÁSZF rendkivüli felmondásra vonatkozó 11.4.2 
pontja szerint kell eljárni. 
 
11.2.  A határozatlan idejő szerzıdés megszőnése 
 
A határozatlan idejő elıfizetıi szerzıdés az alábbi esetekben szőnik meg: 
 

• ha a szerzıdı felek közösen ebben állapodnak meg, 
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• ha az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést felmondja, felmondással 
• ha a Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést rendes felmondással vagy rendkívüli 

felmondással megszünteti, 
• ha bármely szerzıdı fél jogutód nélkül szőnik meg, illetve az elıfizetı halála 

esetén (elıfizetı hozzátartozója nyújtsa be a halotti anyakönyvi kivonatot, illetve 
az ügyfél azonosítószámot) vagy ha nincs átírásra jogosult; 

• a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszőnésével 
• jelen ÁSZF 11.4. bekezdésében felsorolt egyéb esetekben 

 

A határozatlan idejő szerzıdés megszőnése az elıfizetıt nem mentesíti az elıfizetıi 
szerzıdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól, melynek 
esedékessége a felmondás idıpontja. 
 
11.3.  A szerzıdés felmondásának szabályai az elıfizetı részérıl 
 

Az elıfizetı a határozatlan idejő elıfizetıi szerzıdést legfeljebb 8 napos felmondási 
határidıvel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül írásban felmondani. Az 
elıfizetıi szerzıdés megszőnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz 
való megérkezését követı 8. nap. Az elıfizetı a felmondás szándékát írásban, szóban, 
telefonon tett bejelentéssel a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban jelezheti, de a 
felmondás tényét a Szolgáltató minden esetben az erre a célra rendszeresített forma 
nyomtatvány kitöltésével nyugtázza.  
 
Az elıfizetı ebben az esetben köteles a felmondás idıpontjában fennálló, valamennyi 
tartozását azonnal kiegyenlíteni. Az elıfizetı a szerzıdés felmondása esetén jelen ÁSZF 
11.7. pontja szerint köteles együttmőködni a Szolgáltatóval. 
 
A szerzıdés felmondása esetén, amennyiben az elıfizetı feltételes kedvezményt vett 
igénybe, jelen ÁSZF 11.6. pontja szerint kell eljárni.  
 
11.4. A szerzıdés felmondásának szabályai a Szolgáltató részérıl 
 
Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje az elıfizetı 
szerzıdésszegésének, valamint az elıfizetı díjtartozásának esetét kivéve, 60 nap. 
 
A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles 
megküldeni az elıfizetınek. A felmondásnak tartalmaznia kell: 
a) a felmondás indokát,  
b) a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, 
c) ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, akkor azt a tájékoztatást, hogy 
amennyiben az elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszőnteti, akkor 
az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával. Errıl a Szolgáltató 
köteles az elıfizetıt haladéktalanul értesíteni. 
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Az elıfizetıi szerzıdés megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az elıfizetı részére a 
Szolgáltató felmondását kézbesítették. A felmondást/ a tértivevénnyel postázott felmondó 
levelet akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes 
levél nem kereste, ismeretlen, vagy elköltözött jelzéssel érkezik vissza. 
 

Az elıfizetıi szerzıdés felmondása nem mentesíti az elıfizetıt a Szolgáltató 
szerzıdésbıl eredı követeléseinek megtérítése alól.  
 
11.4.1.A Szolgáltató rendes felmondása 
 

Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató általi rendes felmondásának felmondási ideje 60 nap. 
A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását az elıfizetınek címzett tértivevényes 
levélben történı értesítéssel teheti meg.  
Ha a Szolgáltató az ÁFSZ tárgyát képezı szolgáltatását az adott területen véglegesen 
meg kívánja szüntetni, és ezen igényével a Hírközlési Hatóság felé is bejelentéssel él, 
úgy az elıfizetıi szerzıdést rendes felmondással 60 napos határidıvel felmondhatja. A 
rendes felmondást indokolni kell. 
 
11.4.2. Felmondás elıfizetıi szerzıdésszegés esetén 
 

A Szolgáltató az elıfizetı szerzıdésszegése esetén az elıfizetıi szerzıdést a 11.4. 
bekezdésben meghatározott feltételek szerint 15 napos határidıvel felmondhatja, ha 
 

a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának 
rendeltetésszerő mőködését, és az elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a 
jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítéstıl számított 3 napon belül sem szünteti 
meg. Ilyen esetnek minısül különösen a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő 
mőködését veszélyeztetı cselekmény, ha az elıfizetı a szolgáltatáshoz használt 
eszközöket a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, megrongálja, 
illetve az elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen sem teszi 
lehetıvé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített 
hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, 
vagy  
 
b) az elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen a szolgáltatást 
törvénybe ütközı módon vagy célokra használja. (a hálózati szerzıdésekrıl szóló 
kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja) 
 
c) Az Elıfizetı köteles a Szolgáltató postai adminisztrációs költségét, amely a díjfizetési 
kötelezettségnek az elmulasztása miatt, a fizetési felszólítás kiküldésével kapcsolatban 
merül fel, a tartozással egyidejőleg megtéríteni. A postai adminisztrációs díj mértékét az 
ÁSZF 5. számú melléklete tartalmazza.  
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A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, 
amennyiben az elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı 
értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen 
sem egyenlítette ki. Az értesítésben elıírt fizetési póthatáridı az elsı értesítés esetén 8 - 
, a második értesítés esetén 14 nap.  
 
A Szolgáltató nem mondja fel az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı a póthatáridın 
belül fizetési hátralékát rendezi. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerzıdést, ha 
a díjtartozás összege nem haladja meg az elıfizetı havi elıfizetési díjának megfelelı 
összeget, illetve havi elıfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi 
elıfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha az elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét 
vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult 
más szervezethez kérelmet terjesztett elı, feltéve, hogy az elıfizetı a szolgáltatás 
igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat 
folyamatosan megfizeti. A Szolgáltató a figyelmeztetı értesítés kiküldését követı 30. 
naptól jogosult a szolgáltatás korlátozására. 
 

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felmondása helyett az Elıfizetı díjtartozása esetén 
az 5. mellékletben meghatározott összegő vagyoni biztosítékot kérni, amelybıl 
közvetlenül kielégítheti díjigényét az elıfizetı díjtartozása esetén. Amennyiben az 
Elıfizetı a biztosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a Szolgáltató a biztosíték 
felhasználásáig a Szerzıdést nem mondja fel, azt követıen a díjtartozás esetére a fent 
leírt rendelkezések az irányadók. 
 
Ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, és az elıfizetı a felmondási idı 
alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a 
Szolgáltató felmondásával. Errıl a Szolgáltató köteles az elıfizetıt írásban értesíteni. 
 
Egyéb esetek: 
 
A Szolgáltató – a másik Szolgáltató kérelmére – köteles felmondani az elıfizetıi 
szerzıdést, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlı hálózatát másik Szolgáltató használja, 
vagy a díjat a másik Szolgáltató helyett szedi be, és elıfizetıi szerzıdésszegés, vagy 
díjtartozás esete áll fenn, valamint a harmadik Szolgáltató nem jogosult vagy nem képes 
a szolgáltatás korlátozására, illetve megszőntetésére. 
 
A Szolgáltató kárenyhítési kötelezettségének teljesítése érdekében – az elıfizetı 
egyidejő írásos értesítése mellett az elıfizetıi kimenı forgalmának azonnali 
korlátozására jogosult, amennyiben egyéni elıfizetınek bruttó 20.000,- Ft-ot meghaladó 
díjtartozása van. A jelen pont szerinti összeghatárok az adott elıfizetıi kategóriához 
tartozó átlagos számlaösszeg többszörösei, melyet meghaladó forgalmi volumen esetén 
Szolgáltató köteles a Ptk. szerinti kárenyhítési kötelezettségét érvényre juttatni. 
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11.5.  A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése 
esetén 
 

Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésekor az elıfizetı túlfizetése esetén a Szolgáltató a 
túlfizetés mértékéig, az elıfizetı írásbeli kérésére az abban meghatározott 
bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre.  
 
Amennyiben az elıfizetın kívülálló okból a rendszerre csatlakozás nem lehetséges, a 
Szolgáltató az elıfizetı által megfizetett belépési díjat, az elıfizetı részére kamataival 
együtt visszafizeti. 
 
Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés a bekapcsolást követıen nem a Szolgáltatónak 
felróható okból szőnik meg, az elıfizetı a díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 
 
11.6.  Az elıfizetı feltételes kedvezmény-fizetési kötelezettsége  
 

Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor az elıfizetı kedvezményt vett 
igénybe, melyet a Szolgáltató a megjelölt szolgáltatás igénybevételéhez kötött, az 
elıfizetı nem jogosult a kedvezményes idıszak idıtartama alatt a szerzıdés 
felmondására, szüneteltetésére, módosítására. Ezen esetekben az elıfizetı elveszti a 
kedvezményt. A kedvezményt abban az esetben is elveszti az elıfizetı, ha a szerzıdés 
Szolgáltató általi felmondására az elıfizetı szerzıdésszegése miatt kerül sor.  
Az elıfizetı a feltételes kedvezmény elvesztése esetén köteles a kedvezménynek az 
egyedi elıfizetıi szerzıdésben megállapított vagy a szerint kalkulált összegét késedelmi 
kamattal növelten a Szolgáltató részére megfizetni.  
 
11.7 Eljárás a szerzıdés megszőnése esetén 
 

Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése esetén elıfizetı kötelezettséget vállal arra, hogy 
teljes körően együttmőködik a Szolgáltatóval.  
 
 
12. A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI 
CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK 
MENETE 
 
12.1. A Szolgáltató hibabejelentı szolgálata az ügyfélszolgálat elérhetıségével azonos 
feltételek szerint érhetı el. A Szolgáltató az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében (illetve 
munkaidıben) élıhangos hibabejelentıt mőködtet. Rendelkezésre állási idı mértékét az 
ÁSZF 5.3.2. pontja tartalmazza. Az élıhangos szolgálat szünetelése idején – az év 365 
napján – a Szolgáltató üzenetrögzítı mőködését biztosítja. Az ügyfélszolgálat 
nyitvatartási idején kívül (illetve munkaidın kívül) a távbeszélın üzenetrögzítıre, vagy 
elektronikus, vagy postai úton érkezı bejelentéseket a Szolgáltató nyilvántartásba venni 
és visszaigazolni az ügyfélszolgálati idı (illetve munkaidı) alatt köteles – a bejelentések 
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beérkezésének sorrendjében. A Szolgáltató egyes területein mőködı hibabejelentı 
szolgálat rendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 

12.2. Az elıfizetı a hibát az ügyfélkapcsolati helyeken, címeken, telefonszámokon 
jelentheti be. A Szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a 
hibabehatárolást.  
 

12.3. A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a 
hibaelhárítás során tett intézkedéseket visszakövethetı módon rögzíti, és az 
adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megırzi. 
A Szolgáltató a hibabejelentést az elıfizetı részére visszaigazolja, és azt nyilvántartásba 
veszi. A hibabejelentéssel kapcsolatos értesítés telefonon bejelentett hiba esetén a 
bejelentett hiba visszaolvasásával megtörténtnek tekintendı. Írásban bejelentett hiba 
esetén a Szolgáltató az elıfizetı által megadott telefonszámon értesíti az elıfizetıt a 
hibafelvétel fogadásáról és a hibabehatároló eljárás eredményérıl. 
 
12.4. A hibabejelentésnek és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 
a) az elıfizetı értesítési címét vagy más azonosítóját, 
b) az elıfizetıi hívószámot vagy más elérhetıséget 
c) a hibajelenség leírását, 
d) a hibabejelentés és nyilvántartásba vételének idıpontját (év, hónap, nap, óra), 
e)a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, 
f) a hiba okát, 
g) a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra),eredményét 
(eredménytelenségét és annak okát) 
h) az elıfizetı értesítésének módját és idıpontját. 
 

Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelı indokolással 
köteles az elıfizetıt értesíteni arról, hogy  

a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba az elıfizetı érdekkörébe 
tartozó okból merült fel; 

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

az elıfizetı részére kötbért fizet. 
Amennyiben a hibabehatároló eljárás során a Szolgáltató a hibát elhárította, és azt az 
elıfizetı a szerelési lapon igazolja, a visszaigazolás megtörténtnek tekintendı. 

 
12.5. A Szolgáltató hibás teljesítése 
 
A Szolgáltató hibás teljesítésének minısül:  
Szolgáltató érdekkörében felmerülı mőszaki üzemeltetési zavarból keletkezı 
minıségromlás. 



TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. 
  

  

  

 

Általános Szerzıdési Feltételek 

 
 

 

    

41. 
 

8500 Pápa, Budai Nagy Antal u.8.�Telefon:+36-89-777-777�Fax:+36-89-324-698�www.triotel.hu�ugyfelszolgalat@triotel.hu 
Copyright 2007 - Triotel Kft. Minden jog fenntartva! 

 

Nem minısül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha a hiba az elıfizetı érdekkörében 
keletkezett, illetve ha az elıfizetı az alapvetıen biztosított szolgáltatás minıségétıl 
eltérı szolgáltatást, illetve szolgáltatási feltételek teljesítését várja el. 
Nem minısül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha a hiba elháríthatatlan külsı ok miatt 
keletkezett  

 

12.6. Hibaelhárítási célértékek 
 

Hibaelhárítási idı 
 
A Szolgáltató köteles az elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása 
eredményeként valósnak bizonyult hibát – ha az a 12.5. pont szerint hibás teljesítésnek 
minısül - annak bejelentésének nyilvántartásba vételétıl legfeljebb 72 órán belül 
kijavítani.  
 
Nem számít valós hibának, ha az elıfizetı korlátozás alatt áll és errıl a Szolgáltató ıt a 
hiba bejelentésekor értesítette  Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az 
elıfizetı helyiségében és az elıfizetı által meghatározott idıpontban lehetséges, vagy 
ha a kijavítás idıpontjában a Szolgáltató és az elıfizetı megállapodott, és a hiba 
kijavítása a meghatározott idıpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt nem 
volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a jelen pont szerinti rendelkezésre álló határidı a 
Szolgáltató érdekkörén kívül esı okból alkalmatlannak bizonyult idıponttól az elıfizetı 
által megjelölt új alkalmas idıpontig terjedı idıszakkal meghosszabbodik. 
 
A bejelentett minıségi panaszok hibaelhárítási ideje minıségi mutató definíciója, annak 
számszerő követelménye és a számítási módja jelen ÁSZF 8. mellékletében kerül 
meghatározásra. 
 
Az elıfizetınek a hibaelhárítás során a Szolgáltatóval együtt kell mőködnie, a 
hibaelhárítás lehetıségét a szolgáltatás hozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás 
hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles (ideértve a tulajdonosi 
engedélyeket is). Ha a hibaelhárítást az elıfizetı bejelentése alapján végzi a Szolgáltató, 
az elıfizetıt csak akkor kell értesíteni, a hiba elhárításához szükséges bejutni arra az 
ingatlanra, ahol az elıfizetı által igénybevett szolgáltatás hozzáférési pont található. Ha 
a hiba elhárítás során a Szolgáltató megbízottja, nem tud az érintett ingatlanra bejutni, 
értesítés hátrahagyásával tájékoztatja az elıfizetıt a hibaelhárítás megkezdésének 
meghiúsulásáról, a helyszíni kiszállás következı idıpontjáról vagy az idıpont egyeztetés 
lehetıségérıl.  
 
A kiesés ideje a rendelkezésre állásba nem számít bele, az elıfizetı díjfizetésre köteles. 
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12.7. Hibaelhárításhoz kapcsolódó kötbér 
 

Az elıfizetıi szerzıdések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus 
hírközlési Szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az 
elmaradt haszon kivételével.  
 
Amennyiben a Szolgáltató hibaelhárítási kötelezettségének a 12.6. pontban foglalt 
feltételekkel  nem tesz eleget az elıfizetı hibabejelentése alapján a 13.6. pontban 
meghatározott kötbér fizetésére köteles.  
 
12.8. Elıfizetı kötelezettségei a hibaelhárítással kapcsolatban: 

 

Az elıfizetı köteles a Szolgáltató részére biztosítani a Szolgáltató hálózathoz és a 
hálózatra telepített eszközökhöz történı hozzáférést.  
 
Az elıfizetı köteles a Szolgáltató részére lehetıvé tenni, hogy a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges mőszaki berendezések elhelyezését és üzembe állítását a 
felek által elızetesen egyeztetett idıpontban véghez tudja vinni. Az elıfizetı köteles a 
Szolgáltató által felszerelt, használatba adott mőszaki berendezések üzemeltetési 
feltételeit a szerzıdés idıtartama alatt biztosítani, valamint a hibaelhárítás érdekében a 
Szolgáltatóval együttmőködni.  
Amennyiben a hibabejelentést követı vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a 
Szolgáltató által használatba adott mőszaki berendezésbıl adódott, úgy az 
átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket a Szolgáltató számlája alapján 
köteles az elıfizetı a Szolgáltató számára megfizetni. Az elıfizetı köteles a szerzıdés 
hatálya alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató által felszerelt 
technikai eszközök és berendezések teljes vagy részleges meghibásodásáért, 
megrongálódásáért, rendeltetésszerő használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, 
megsemmisüléséért helyt állni. 
 
12.9. Együttmőködés más Szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén 
 

Amennyiben a szolgáltatás hibája, hibás mőködése más Szolgáltató hatáskörében 
felmerülı hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy errıl az érintett 
Szolgáltatót, értesíti. 
 
 
13. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, 
PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK 
INTÉZÉSE). 
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13.1. Az ügyfélszolgálat mőködése 

A szolgáltatással kapcsolatos elıfizetıi igények kezelése, illetve az elıfizetık megfelelı 
tájékoztatása, kiszolgálása érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatokat mőködtet, 
amelyek felsorolását jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. 

Az ügyfélszolgálat elérhetıségének biztosítása keretében a Szolgáltató köteles havi 
átlagban az ügyfélszolgálatra érkezı hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 600 
másodpercen belül ügyintézı bejelentkezését is biztosítani. 

A kezelı, hibafelvevı válaszideje minıségi mutató definíciója, és  számítási módja jelen 
ÁSZF 8. számú mellékletében kerül meghatározásra. 
 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra 
érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amirıl a hívó felet minden esetben a 
hangrögzítést megelızıen tájékoztatja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagot a hívó fél 
kérésére a tárolási idın belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a rögzített 
hanganyagokat a rögzítés napját követı 1 évig tárolja.  
 
13.2.  Elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése 
 
Az ügyfélszolgálat az elıfizetınek a szolgáltatással kapcsolatban írásban (levélben, e-
mail-ben),telefonon vagy személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és 
errıl az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel 
megegyezı módon, általában írásban vagy e-mail-en tájékoztatja az elıfizetıt. Telefonon 
érkezı észrevételt, reklamációt a Szolgáltató az ügyfélszám bemondásával fogadja el, ez 
esetben a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétıl függıen, indokolt esetben 
írásban válaszol.  
 

A Szolgáltató köteles a reklamáció kezelésével kapcsolatos eljárást az alábbiak szerint 
szabályozni és az ügyfélszolgálatokon az ügyfelek számára elérhetıvé tenni: 
a)   Az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat 
írásban és személyesen teheti meg a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, a 
területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelıségnél és Hírközlési Hatóságnál, vagy az 
illetékes bíróságnál.  
b) A Szolgáltató az ügyfélszolgálathoz érkezı panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, 
és annak eredményérıl az elıfizetıt értesíti. 
 
13.3. Díjreklamáció 
 
A Szolgáltató felelıssége az elıfizetési-hozzáférési pontig terjed. Amennyiben az 
elıfizetı távbeszélı-hálózaton keresztül más Szolgáltató információ -, vagy 
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tartalomszolgáltatását veszi igénybe, a Szolgáltató csak a távközlési összeköttetés 
biztosításáért vállal felelısséget. 
 
Ha az elıfizetı a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a 
bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon 
belül megvizsgálja. E határidı elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés 
megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az elıfizetı szerzıdést a 11.4. 
bekezdésében foglaltak szerint felmondani. 
 
Minden számlareklamáció esetén a Szolgáltató köteles az Elıfizetı részére díjmentes 
számlarészletezıt biztosítani. A reklamációs vizsgálat adminisztrációs vizsgálatból és a 
mőszaki berendezésekre terjedı vizsgálatból áll, a Szolgáltató helyszíni vizsgálatot nem 
végez.  
 

Ha az elıfizetı a reklamációt a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be a 
Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el öt napon belül, a 
bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidı a díjreklamáció 
megvizsgálásának idıtartamával meghosszabbodik. 
 
A bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje minıségi mutató 
definíciója, annak számszerő követelménye és a számítási módja jelen ÁSZF 10. 
mellékletében kerül meghatározásra. 
 

Ha a Szolgáltató az elıfizetıi bejelentésnek helyt ad, a következı havi elszámolás 
alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a 
díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az elıfizetı 
számláján egyösszegben jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az elıfizetı 
részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén 
az elıfizetıt megilletı kamat mértéke legalább a Szolgáltatót az elıfizetı díjfizetési 
késedelme esetén megilletı kamat mértéke.  
 
A számlapanasz elutasítása esetén, a Szolgáltató köteles - indoklással - az elıfizetıt 
írásban tájékoztatni.   
 
Az elıfizetı a bejelentésének elutasítása esetén jogosult a Nemzeti Hírközlési Hatóság 
vizsgálatát kérni. Az elıfizetıi panasz elutasítása esetén követendı eljárást egyebekben 
a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 38. § (3) bekezdése tartalmazza. 
 
13.4.  Kötbér és kártérítési igények intézése 
 
A Szolgáltató felelıssége felróhatósága esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a 
kötbérfizetési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy 
járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A Szolgáltató a jelen szerzıdés 
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alapján nem tartozik felelısséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása 
érdekkörén kívül esı meghibásodásából vagy elégtelenségébıl adódtak. 
 

Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, 
hogy az elıfizetı a kár elhárítása, illetıleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A kármegelızési és kárenyhítési 
kötelezettség teljesítéseként az elıfizetı vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul 
értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítıen mőködik. 
A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek azért merülnek 
fel, mert az elıfizetı a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti. 
 

A késedelmes, illetve a hibás teljesítés miatti jogos kötbért és kártérítési igényt a 
Szolgáltató az elıfizetı írásos bejelentése alapján megtéríti.  

Kötbért kell fizetni: 
a)   a szolgáltatás megkezdésére vállalt idıpont elmulasztása esetén, 
b) hibás teljesítés esetén, ha a hibát a Szolgáltató a szerzıdésben foglalt határidıig 
nem hárítja el. 
 

A Szolgáltató a kötbért a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül átutalja az 
elıfizetı részére. Az elıfizetı a kötbért meghaladó, meglévı vagyonában okozott kárát is 
érvényesítheti a hatályos jogszabályok szerint. A Szolgáltató a 100 Ft alatti kötbért nem 
köteles megfizetni.  

 
13.4.1. A szolgáltatás késedelmes teljesítésébıl adódó kötbér mértéke: 
 
Amennyiben a Szolgáltató a szerzıdés keltétıl számított 30 napon belül nem létesít 
elıfizetıi hozzáférési pontot, illetve nem biztosítja a szolgáltatást, kötbér fizetésére 
köteles. 
A kötbér fizetés elsı napja az elıfizetıi szerzıdés keltétıl számított 30. napot követı 
elsı nap. A kötbér mértéke minden késedelmes nap után a szerzıdésben megjelölt 
elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban fizetendı nettó elıfizetési díj egy napra vetített 
összegének nyolcszorosa. Kivételt képez a szolgáltatás késedelmes teljesítése alól, ha 
errıl a két fél külön szerzıdésben rendelkezik.  
 
13.4.2. A hibás teljesítésbıl adódó kötbér mértéke: 
 
Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF 13.5. pontja szerint hibásan teljesíti a 
szolgáltatást, kötbért köteles fizetni. 
 

Ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni (teljes körő 
szolgáltatás kimaradás), a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba 
bejelentését megelızı az elızı hat hónapban az elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdés 
alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (elıre fizetett díjú 
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szolgáltatás esetén felhasznált) havi elıfizetési díj átlaga alapján egy napra vetített 
összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a 
vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) havi 
elıfizetési díj átlaga alapján egy napra vetített összeg.  
 
Ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató érdekkörében felmerülı 
okból a Szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak 
igénybe venni, a Szolgáltatónak a fenti bekezdésben meghatározott kötbér felét kell 
fizetnie. 
 
13.5 Az elıfizetı felelıssége 
 
Az elıfizetı felel az elıfizetıi tulajdonú vezetékszakasz és elektronikus hírközlési 
végberendezés meghibásodásából, a nem szabványos, vagy minısített berendezés 
csatlakoztatásából, a berendezések ellenırzésének megakadályozásából, a 
hibaelhárítás nem megfelelı biztosításából, a berendezés hívhatóságának 
akadályozásából eredı, a Szolgáltatónak okozott kárért.   
 
13.6. Vis maior 
 
Egyik fél sem felel a szerzıdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, 
amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül esı, elıre nem látható, illetve elháríthatatlan 
körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerzıdés 
teljesítését, illetıleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús 
cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, terrortámadás vagy 
természeti katasztrófa, súlyos energia-ellátási zavar, munkabeszüntetés, a honvédelmi 
törvény, rendırségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 
 
 
14. AZ ELİFIZETİ JOGAI AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE 
ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA 
KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ 
ELİFIZETİT MEGILLETİ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELİFIZETİI 
SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA 
 
14.1. A jelen fejezet kötbér és díjcsökkentési rendelkezései jelen ÁSZF 12.-13. 
pontjaiban szabályozottak. 
 

14.2. Elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 
 
Ha az elıfizetı a hibás teljesítéssel kapcsolatos Szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalától illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok 
Képviselıjétıl kérheti, hogy nyilatkozzék a Szolgáltató által végzett hiba megállapítás és 
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hibakijavítás megfelelıségérıl, továbbá az elıfizetı a területileg illetékes 
fogyasztóvédelmi felügyelıséghez is fordulhat.  
 
Ha az elıfizetı a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a 
hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez 
fordulhat. 
 
Az elıfizetı a Szolgáltatóval szemben fennálló követelését az elévülési idın belül 
bíróságon érvényesítheti. Az elévülési idı 1 év. 
 
Az elıfizetıi jogviszonyból eredı esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerzıdı felek a 
Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 
Az elıfizetı a 12.4. és a 13.3.1. pontokban meghatározott bejelentésének elutasítása 
esetén jogosult a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának illetve a Hírközlési Fogyasztói 
Jogok Képviselıjének vizsgálatát kérni, vagy a 14.2. pont szerint eljárni.  
 
 
15. ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉKEK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK 
FELTÉTELEI 
 

A szolgáltatások nyújtásának elıfeltétele a Szolgáltató által a megfelelı kábelhálózati 
kapcsolat kiépítése és a szolgáltatások nyújtáshoz szükséges eszközök letelepítése, 
illetıleg megléte. 
 
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy az elıfizetı rendelkezzen  a 
szolgáltatás igénybevételére alkalmas, megfelelı hatósági minısítéssel rendelkezı 
elıfizetıi végberendezéssel. Az elıfizetıi végberendezéseket az elıfizetı biztosítja, 
azzal kapcsolatban a Szolgáltató felelısséggel nem tartozik. 
 
Amennyiben az elıfizetıi végberendezés hibás, illetve rosszakaratú csatlakoztatása, 
vagy hibájából eredıen a Szolgáltatónak kára keletkezik, azt az elıfizetıvel szemben 
érvényesítheti.  
 
A Szolgáltató felelıssége az általa kiépített szolgáltatás átadási pontig terjed, a 
szolgáltatás hozzáférési pont a Szolgáltató által biztosított multimédiás terminál adapter 
elıfizetı oldali csatlakozója (RJ 11).  
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16. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG 
 
A Szolgáltató adatkezelésre, illetve adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseit jelen 
ÁSZF 8. számú mellékletét képezı adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzata 
tartalmazza. 
 
 
17. ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERES DÍJAK, 
DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI 
SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A 
KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A 
SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE  
 
17.1. Az elıfizetı a szolgáltatások biztosításáért a jelen ÁSZF 5. és 6. számú mellékletei 
szerinti egyszeri- és 6. számú melléklete szerinti rendszeres díjakat (havi díjakat, 
beszélgetési díjakat) köteles fizetni. 
 
Fogalmak: A szolgáltatások meghatározását és azok díjazására vonatkozó szabályokat 
jelen ÁSZF 3. pontja tartalmazza. 
 
Díjazási idıszakok  
• nappali  idıszak  (csúcsidıszak): hétfıtıl péntekig 7 és 18 óra között  
• kedvezményes idıszak (csúcsidın kívül): hétfıtıl péntekig 18 és 7 óra között, valamint 
péntek 18 órától hétfı 7 óráig tart. Munkaszüneti nap esetén az azt megelızı nap 18 
órától az azt követı nap 7 óra közötti idıszak.  
 
Lehetséges díjak:  

a) egyszeri díjak (az 5. és 6. számú mellékletben felsorolva) 
b) rendszeres díjak  

- havi díjak (elıfizetési díjak, egyéb havi díjak)  
- beszélgetési díjak (forgalmi díjak, hívás díjak, kapcsolási díj)  

 
 

17.2. Számlázás módja és a díjbeszedés rendje 
 
A Szolgáltató a fizetendı díjakról számlát bocsát ki az elıfizetı számára, amelyet a 
számlán feltüntetett fizetési határidın belül köteles az elıfizetı kiegyenlíteni. Abban az 
esetben, ha az elıfizetı a Szolgáltatóval együttmőködı kábeltelevíziós szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatónak is elıfizetıje, a számlát a kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató számlájával együtt is postázhatja, és a díj megfizetésére a kábeltelevíziós 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval közös befizetési csekket is alkalmazhat. Abban az 
esetben, ha az elıfizetı által teljesített díjfizetés kevesebb, mint a kábeltelevízós 



TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. 
  

  

  

 

Általános Szerzıdési Feltételek 

 
 

 

    

49. 
 

8500 Pápa, Budai Nagy Antal u.8.�Telefon:+36-89-777-777�Fax:+36-89-324-698�www.triotel.hu�ugyfelszolgalat@triotel.hu 
Copyright 2007 - Triotel Kft. Minden jog fenntartva! 

 

szolgáltatást nyújtó szolgáltató részére fizetendı és a Szolgáltató (TRIOTEL) részére 
fizetendı díjak összege, a befizetett összeg az elıfizetınek a két szolgáltató felé 
fennálló, és az elıfizetıi szerzıdés megkötését követıen keletkezett tartozásainak 
arányában kerül elszámolásra. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megkötése és 
teljesítése, így különösen a számlázás és díjbeszedés, illetve az ezekkel összefüggı 
feladatok elvégzése érdekében, az ehhez szükséges mértékben jogosult az elıfizetı 
személyes adatait a vele együttmőködı kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak átadni. 
 

A belépési díjat az elıfizetıi szerzıdés megkötése után fizeti az elıfizetı a Szolgáltató 
számlája alapján. A létesítés feltétele a belépési díj beérkezése. A Szolgáltató kérheti az 
eredeti feladóvevény bemutatását annak igazolására, hogy a befizetés megtörtént. Az 
elıfizetési díj a megkezdett szolgáltatás kezdési idıpontjától esedékes a Szolgáltató 
számlája alapján.  
 

A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatban felmerült díjakról számlát állít ki. Az 
elıfizetı kérésére a Szolgáltató a kiállított számlákról adminisztrációs díj ellenében 
másolatot készít, és amennyiben az elıfizetı kéri a forgalmi díjakról ingyenesen 
számlamellékletet (hívásrészletezıt) készít. 
 
17.3.  Számlázási idıszak 
 
A Szolgáltató havonta legalább egyszer, a számlázott idıszak leteltét követıen a 
szolgáltatások díjáról ún. folyamatos számlát készít, és az elıfizetı részére megküldi. A 
Szolgáltató jogosult ettıl eltérni abban az esetben, ha a számla összege nem haladja 
meg a 2000 Ft-ot. A folyamatos számlán szerepelnek az elıfizetési és havi díjak, a 
beszélgetési és egyéb folyamatos szolgáltatás díjai.  
 
A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételével együtt saját 
nevében vásárolt árukat és szolgáltatásokat továbbértékesíteni és továbbszámlázni, 
valamint az ellenértéket  az  elıfizetıvel szemben érvényesíteni. A beszélgetési díjak 
között a Szolgáltató számlája tartalmazza a közvetített szolgáltatások díjait is. A 
számlákat a Szolgáltató havonta küldi meg elıfizetıi részére. A számlaküldés 
idıpontjának elıfizetı kérésére  történı megváltoztatására nincs lehetıség.  A 
Szolgáltató a számlán szereplı tételeket a vonatkozó kerekítési szabályok szerint 
összegzi. Az egyszeri díjak nem szerepelnek a havi folyamatos számlákon, a Szolgáltató 
az egyszeri díjakról külön ún. nem folyamatos számlát küld az ügyfél részére.  
 
Tételes számlamelléklet (hívásrészletezı) 
 
A Szolgáltató az elıfizetı kérésére a kiállított számlához köteles az  abban foglaltaknál 
részletesebb számlamellékletet csatolni  (hívásrészletezı), amely magában foglalja a díj 
kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást. A 
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hívásrészletezınek szolgáltatásonként és Szolgáltatónként a következıket kell 
tartalmaznia:  
 
 -a hívott száma;  
 -a hívás kezdı idıpontja;  
 -a hívás idıtartama;  
 -a hívásegység díja;  
 -a hívás díja.  
   
Az üzleti elıfizetık részére kiállított eseti, illetve rendszeres nyomtatott hívásrészletezı 
kivételével a hívásrészletezı kiadását a Szolgáltató külön díj fizetéséhez nem köti.  
 
Ha az elıfizetı a Szolgáltatótól tételes számlamellékletet (hívásrészletezıt) kér, ennek 
megadása elıtt a Szolgáltató köteles az elıfizetı figyelmét felhívni arra, hogy a 
kimutatással együtt az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevı, az elıfizetın 
kívüli természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, és 
ezeknek a megismerésére az elıfizetı csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználók 
hozzájárultak. 
 
17.3.1.Díjfizetési módok 
 
Az elıfizetési díj kiegyenlítésének módját az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdésben 
meghatározhatja. A díjfizetés módja lehet: 
•  készpénz átutalási utalvány 
• csoportos beszedési megbízás alapján pénzintézeti átutalás. 
• egyéb pénzintézeti átutalás 
• A Szolgáltató esetenként, különleges körülmények fennállása esetén (például: 
üzletkötıs szerzıdtetés esetén, a hátralék kiegyenlítésére) valamint egyes 
ügyfélszolgálati irodáiban a készpénzes vagy bankkártyás fizetés lehetıségét is biztosítja 
az elıfizetı részére 
 
17.3.2. A számlázás 
 
A Szolgáltató a fizetendı díjról az igénybevevı részére egyéni értesítésben számlát küld. 
Amennyiben az elıfizetı a számlát az elıfizetıi szerzıdésben megjelölt számlázási 
idıszak kezdetétıl számított 10 napon belül nem kapja kézhez, úgy ezt 5 napon belül az 
ügyfélszolgálatnál köteles jelezni. Ha az elıfizetı által megadott címadatok 
megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként 
feltüntetett címmel, úgy a Szolgáltató a számlát annak kiküldését követı 5. munkanapon 
kézbesítettnek tekinti. 
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A Szolgáltató az elıfizetınek kiállított számlán szereplı egyenleget elfogadottnak tekinti, 
amennyiben az elıfizetı a számla ellen nem nyújt be reklamációt a 13.3. pontban 
foglaltaknak megfelelıen. Az elıfizetı köteles a számla szerinti díjat a számlán szereplı 
fizetési határidıre befizetni. Ha az elıfizetı a számlán feltüntetett fizetési határidıt 
elmulasztja, a késedelem elsı napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedı 
idıszakra mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.  
 

Amennyiben az elıfizetı számlareklamációja nem volt megalapozott, úgy az elıfizetı 
köteles a számla összegét, valamint a számla fizetési határidejétıl számított késedelmi 
kamatot a Szolgáltató számlájára befizetni. 
 
17.4. Elıfizetési díjak 
 
Az elıfizetı a szolgáltatás igénybevételéért az igényelt szolgáltatásoknak megfelelı 
elıfizetési díjat fizet a Szolgáltatónak. Az elıfizetési díj a megkezdett szolgáltatás 
kezdési idıpontjától esedékes a Szolgáltató számlája alapján.  
 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a területileg elkülönült hálózatokon, illetve a 
különbözı tartalmú, de azonos megnevezéső szolgáltatás csomagjaiért eltérı elıfizetési 
díjakat, díjfizetési struktúrákat (fizetési gyakoriság, fizetési mód) állapítson meg.  
A Szolgáltató által megállapítható díjak típusait és azok mértékét jelen ÁSZF 6. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
Amennyiben a szolgáltatás nyújtása nem hónap elején kezdıdik, vagy végzıdik, a “tört” 
hónap minden egyes napjára, amelyen a szolgáltatás rendelkezésre állt, az adott hónap 
egy napjára esı részt kell fizetni. 
 
17.4.1. Elıfizetési díjak nem egyéni elıfizetık esetén 
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyéni és nem egyéni (a továbbiakban közületi) 
elıfizetıinek eltérı elıfizetési díjakat állapítson meg.  
 
Közületi (üzleti) elıfizetı az a nem természetes személy, aki az elıfizetési szerzıdés 
megkötésekor úgy nyilatkozik, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül 
veszi igénybe az elıfizetıi szolgáltatást. 
 
Közületi (üzleti) elıfizetık esetén, az elıfizetési díj mértéke egyedi megállapodás alapján 
kerül meghatározásra, azzal, hogy az vételi helyenként nem haladhatja meg a közületi 
(üzleti) elıfizetı esetén az egyéni elıfizetési díj kétszeresét.  

 
17.4.2. Beszélgetési díj (forgalmi díj és hívásdíj) 
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Az elıfizetı köteles a sikeresen felépült telefonhívásért beszélgetési díjat és kapcsolási 
díjat fizetni. Kapcsolási díj csak eredményes hozzáférés és tényleges jelátvitel esetében 
számítható fel.  
 
Eredményes hívásnak minısül, ha a hívó és hívott elıfizetıi hozzáférési pontok között a 
beszédkapcsolat ténylegesen létrejött (így akkor is, ha a hívott alközpontja, 
üzenetrögzítıje, telefaxkészüléke, más berendezése a vonalra kapcsolódik), vagy az 
adatátviteli kapcsolat ténylegesen  létrejött  (sikeres hívás). A felszámítható forgalmi díj 
összegét a percdíjnak a díjazási idıszak és a hívott díjzóna által meghatározott, a jelen 
ÁSZF 6. számú mellékletében szereplı 1 másodpercre jutó hányadának és a hívás 
másodpercben mért idıtartamának a szorzata határozza meg. Ha a hívás idıtartama két 
vagy több különbözı díjazási idıszakra esik, a díjazást a tényleges díjazási 
idıszakoknak megfelelıen kell alkalmazni. A Szolgáltató által meghatározott pontos idı a 
csillagászati idıhöz képest ± 2 másodperces eltérést mutathat.  
 
A szolgáltatás díjának számításánál a díjazás alapját képezı idı a kapcsolat létrejötte és 
bontása között nem haladhatja meg a végpontok közötti beszéd- vagy adatkapcsolat 
fennállásának tényleges idejét hívó oldali bontásnál 1 másodperccel, hívott oldali 
bontásnál 90 másodperccel.  
 
Nem kell hívásdíjat fizetni a segélyhívásokért, ideértve az európai harmonizált segélyhívó 
szám hívásáért (104,105,107,112).  

 
17.5. Kedvezmény az egyes díjakban 
 
A Szolgáltató önállóan dönthet a kedvezményekrıl, meghatározott idejő, illetve 
meghatározott területi hatályú akciókról, amelyek a díjakat csökkentik. A Szolgáltató saját 
érdekében ezek nyilvánosságát biztosítja. 
 
A Szolgáltató egyedi elbírálás alapján is biztosíthat kedvezményt az azonos helyzetben 
lévık azonos elbírálás alá esésének elvét szem elıtt tartva. 
 
 
18. A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 
 
18.1 A számhordozás általános szabályai 
 
A számhordozás olyan elıfizetıi szám hordozását jelenti, amelynek során az elıfizetı 
megtarthatja 
a) földrajzi elıfizetıi számát, 
b) nem földrajzi számmal elérhetı szolgáltatás esetén nem földrajzi elıfizetıi számát, 
amennyiben az elıfizetı a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül 
változtat elıfizetıi hozzáférést nyújtó Szolgáltatót.  
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Fogalmak: 
 
a) Átadó Szolgáltató: az az elıfizetıi hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek elıfizetıje 
az elıfizetıi szerzıdés megszüntetését, illetve módosítását követıen az elıfizetıi 
számát egy másik Szolgáltatóhoz viszi át; 
 
b) Átvevı Szolgáltató: az az elıfizetıi hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövıbeni 
elıfizetıje az elıfizetıi szerzıdés megkötésének keretében elıfizetıi számát egy másik 
Szolgáltatótól hozza át; 
 
c) Számátadási idıablak: megadott hosszúságú idıtartomány, amelyben az átadó 
Szolgáltatóval kötött elıfizetıi szerzıdés alapján a hordozott számon nyújtott 
szolgáltatás az átadó Szolgáltatónál megszőnik, és az átvevı Szolgáltatóval megkötött új 
elıfizetıi szerzıdés alapján az átvevı Szolgáltatónál megkezdıdik. Ezen idıtartam alatt 
a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet; 
 
18.2. A számhordozási eljárás 
 
Az elıfizetınek a számhordozási igényét - az új elıfizetıi szerzıdés megkötésére 
vonatkozó igénybejelentésével egyidejőleg - az átvevı Szolgáltató részére kell írásban 
bejelentenie.  
 
18.2.1. Elıfizetı azonosítása 
 
Az elıfizetıt az átvevı Szolgáltató azonosítja. 
 
Az átvevı Szolgáltató az elıfizetıt az elıfizetıi számán kívül a következı okiratokban, 
okmányokban meghatározott módon azonosítja: 
 
a) természetes személy esetében: 
aa) magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány, 
ab) nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más 
hatósági igazolvány, valamint az elıfizetı döntése és hozzájárulása alapján olyan 
hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó Szolgáltató ıt az eredeti 
elıfizetıi szerzıdés megkötésekor azonosította; 
 
b) gazdálkodó szervezet, valamint oktatói munkaközösség esetében: 
ba) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, 
bb) a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya, 
bc) az eljáró képviselı személyi igazolványa, és 
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bd) meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el; 
 
c) költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében: 
ca) a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevı bíróság vagy hatóság 
által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a 
hatósághoz beadott létesítı okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, 
illetve társasház nevét,székhelyét és képviselıjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen 
adatot nyilvántartanak, 
cb) a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e 
nyilvántartásba vétele kötelezı, 
cc) az eljáró képviselı személyi igazolványa, 
cd) meghatalmazás, amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el. 
 
Az azonosításhoz használt okiratokról, okmányokról az elıfizetı írásbeli engedélye 
nélkül másolat nem készíthetı a Szolgáltató által. 
 
18.2.2. Eljárás menete 
 
Az elıfizetı az átadó Szolgáltatónál fennálló elıfizetıi szerzıdésében szereplı összes 
számra, illetıleg külön számokra, vagy elıfizetıi szerzıdésben értékesített 
számtartomány egységekre egészben kérheti a számhordozást. 
 
Az átvevı Szolgáltató legkésıbb az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor felajánlja az 
elıfizetınek a lehetséges számátadási idıablakokat, amelyek közül az elıfizetı 
elızetesen választ. 
 
Az átvevı Szolgáltató köteles az elıfizetı számhordozási igényének megfelelıen az 
átadó Szolgáltatónál az elıfizetıi szerzıdés megszőnése, illetve módosítása és a 
számhordozási eljárás lebonyolításának ügyében az elıfizetı képviseletében eljárni. 
 
Az átvevı Szolgáltató köteles elfogadni az elıfizetıi szám megtartására vonatkozó 
elıfizetıi igényt, amennyiben az elıfizetı megfelel az átvevı Szolgáltató általános 
szerzıdési feltételeiben foglaltaknak. 
 
18.2.3. Számhordozási igény megtagadása 
 
Az átadó Szolgáltató a számhordozási igényt kizárólag az alábbi esetekben tagadhatja 
meg: 
a) az elıfizetınek az átadó Szolgáltatóval szemben lejárt számlatartozása van, amelynek 
átvállalására nézve az átvevı Szolgáltató nem nyilatkozott, vagy 
b) az elıfizetınek az átadó Szolgáltató és az elıfizetı közötti, a szolgáltatáshoz 
kapcsolódó egyéb, így különösen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos 
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szerzıdésbıl eredı lejárt tartozása van, amelynek átvállalására nézve az átvevı 
Szolgáltató nem nyilatkozott, vagy 
c) a számhordozást kérı elıfizetı nem azonosítható az a) b) c) pontban meghatározott 
dokumentumok alapján, vagy 
d) a számhordozási igényt az elıfizetı a 30 napos minimális határidın belül 
kezdeményezte. 
 
18.2.4. Számlatartozás (egyéb követelések) rendezése 
 
Az elıfizetınek az átadó Szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének 
idıpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott idıtartamra kedvezményesen, 
illetve egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés 
számhordozás kezdeményezése esetén lejárttá válik. E számlatartozást, illetve a 
határozott idıtartamból hátralévı 30 napos idıszakok alapján kiszámított, illetve a 
megállapodott, ki nem egyenlített ellenértéket 
a) az elıfizetı a számhordozás kezdeményezésekor egyenlítheti ki, illetve 
b) a ki nem egyenlített ellenértékrıl az elıfizetı képviseletében az átadó Szolgáltatónál 
eljáró átvevı Szolgáltató úgy nyilatkozhat, hogy annak kiegyenlítését átvállalja. 
 
Az átvevı Szolgáltató jogosult az elıfizetı részére e bekezdés szerinti tartozását 
továbbértékesített szolgáltatás gyanánt kiszámlázni, vagy annak kiegyenlítésérıl, 
rendezésérıl az elıfizetıvel egyéb módon megállapodni. 
 
Amennyiben az átvevı Szolgáltató a nyilatkozik a kedvezményesen értékesített 
készülékhez kapcsolódó követelés kiegyenlítésérıl, az átadó Szolgáltató a hordozást 
jóváhagyó nyilatkozat kiadását nem tagadhatja meg. Ebben az esetben az átvevı 
Szolgáltató, a számhordozási eljárást követı havi elszámolás keretében köteles az 
átvállalt követelést az átadó Szolgáltatónak kiegyenlíteni. 
 
Amennyiben a számlatartozás, vagy a kedvezményesen értékesített készülékhez tartozó 
követelés, a hordozást jóváhagyó nyilatkozat kiállítását követıen jut az átadó Szolgáltató 
tudomására, lesz esedékes, illetve keletkezik, az átvevı Szolgáltató köteles - az átadó 
Szolgáltatóval együttmőködve - az elıfizetı átadó Szolgáltatóval szembeni tartozását az 
továbbértékesített szolgáltatás gyanánt az elıfizetı részére kiszámláznia. Ebben az 
esetben az átvevı Szolgáltató a számhordozási eljárást követı havi elszámolás 
keretében köteles a kiszámlázott tartozást az átadó Szolgáltatónak kiegyenlíteni. A 
Szolgáltatók e bekezdés szerinti együttmőködésérıl az elıfizetıt a számhordozási 
eljárás kezdeményezésekor tájékoztatni kell. 
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18.2.5. Eljárás menete II. 
 
Az átvevı Szolgáltató köteles a hordozott számokkal kapcsolatos elıfizetıi igényrıl, az 
igénybejelentésének idıpontját követı 2 munkanapon belül értesíteni az átadó 
Szolgáltatót. 
 
Az átadó Szolgáltató köteles a számhordozási igény elfogadásáról, illetıleg annak 
elutasításáról és indokairól az átvevı Szolgáltatónak a fenti értesítés kézhezvételét 
követı 2 munkanapon belül válaszolni. 
 
A számhordozási igény elutasításáról az átvevı Szolgáltató köteles az elıfizetıt a 
számhordozási igény bejelentésétıl számított 6 munkanapon belül értesíteni. 
 
A számhordozási igényt elfogadó válasz átvevı Szolgáltató általi kézhezvételét követı 
10 munkanapon belül kell teljesíteni, kivéve, ha a felajánlott idıablakok közül az elıfizetı 
ennél késıbbi idıpontot jelöl meg.. 
 
Az elıfizetı jogosult a hordozott számot más Szolgáltatóhoz tovább hordozni, beleértve 
bármely elızı Szolgáltatót. Két hordozás közötti idı nem lehet rövidebb 30 napnál. 
 
A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkezı elıfizetık a Szolgáltatók 
szolgáltatásait azonos feltételekkel vehetik igénybe, a számhordozás miatt 
megkülönböztetés nem alkalmazható. 
 
A Szolgáltatók kötelesek biztosítani a szolgáltatások folyamatosságát a számátadási 
idıablak kezdetéig. 
 
A számhordozásért az elıfizetı díj fizetésére köteles. A számhordozás díja az ÁSZF 5. 
mellékletében kerül meghatározásra.  
 
 
19. FELÜGYELETI SZERV CÍME, TELEFONSZÁMA 
 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Igazgatósága 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Telefon: (1) 375-7777, Telefax: (1) 356-5520 
 
A területi irodák címe: 

1. Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Iroda 
1133 Budapest, Visegrádi u. 100. Telefon: (1) 468-0500, Telefax: (1) 468-0626, 
2. Nemzeti Hírközlési Hatóság Szegedi Iroda 
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: (62) 568-300, Telefax: (62) 568-368, 
3. Nemzeti Hírközlési Hatóság Pécsi Iroda 
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7624 Pécs, Alkotmány u. 23. 
4. Nemzeti Hírközlési Hatóság Soproni Iroda 
9401 Sopron, Kossuth L. u. 26. Telefon: (99) 518-500, Telefax: (99) 518-518, 
5. Nemzeti Hírközlési Hatóság Debreceni Iroda 
4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 
6. Nemzeti Hírközlési Hatóság Miskolci Iroda 
3529 Miskolc, Csabai kapu 17. Telefon: (46) 555-515, Telefax: (46) 411-475 

 
Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 
1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: (1) 459-4999 
 
Területi Fogyasztóvédelmi Felügyelıségek: 

1. Gyır-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
9022 Gyır, Árpád út 32. Telefon: (96) 514-484, (96) 514-485, Telefax: (96) 514-488, 
2. Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
9701 Szombathely, Hollán E. u. 1. Telefon: (94) 312-177, 
3. Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. Telefon: (92) 313-597, 
4. Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
8201 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: (88) 421-812, Telefax: (88) 327-037, 
5. Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
2800 Tatabánya, Fı tér 4. Telefon: (34) 311-846, Telefax: (34) 311-873 
6. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12/14. Telefon: (22) 312-324, Telefax: (22) 311-577 
7. Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
7400 Kaposvár, Fı u. 57. Telefon: (82) 410-026, Telefon/Telefax: (82) 424-151 
8. Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
7623 Pécs, József A. u. 10. Telefon: (72) 507-060, Telefax: (72) 507-062, 
9. Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
7100 Szekszárd, Szt. István tér 11-13. Telefon: (74) 411-983, Telefax: (74) 411-749, 

  10. Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: (1) 318-2681, Telefax: (1) 317-6808, 
11. Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. Telefon: (76) 486-089, Telefax: (76) 481-027, 
12. Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: (32) 520-489, Telefax: (32) 520-490, 
13. Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Telefon: (36) 311-093, Telefax: (36) 321-796, 
14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Telefon: (56) 343-603 
15. Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: (62) 420-931, (62) 420-566, Telefax: (62) 425-335 
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16. Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4. Telefon: (66) 441-352 

 
Gazdasági Versenyhivatal 
1054 Budapest Alkotmány u. 5., Telefon: 472-8900, Telefax: 472-8905 
 
 
20. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETİSÉGE  
 

20.1. A Szolgáltató az általános szerzıdési feltételeket az ügyfélszolgálatán közzéteszi, 
s arról vagy annak elıfizetı által megjelölt egyes részeirıl - az elıfizetı kérésére - 
térítésmentesen másolatot ad. 
 
20.2. A Szolgáltató az ÁSZF módosítását megelızıen 30 nappal értesíti az elıfizetıt. A 
Szolgáltató nem köteles az ÁSZF azon módosításai esetén értesíteni az elıfizetıt, 
amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a 
módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. 
  

Az értesítés módját a Szolgáltató az érintett elıfizetık számának függvényében 
határozza meg. A Szolgáltató az értesítést az alábbi módokon teljesítheti: 
• az elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben); vagy 
• elektronikus levélben; 
• egyéb távközlési úton, 
• az értesítendı elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban 
legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejőleg a Szolgáltató 
köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni. 
 

19.3. Az általános szerzıdési feltételek módosításáról szóló értesítésnek legalább a 
következıket kell tartalmaznia:  
a) pontos utalást az általános szerzıdési feltételek módosított rendelkezéseire; 
b) a módosítások lényegének rövid leírását, 
c) a módosítások hatályba lépésének idıpontját; 
d) a közzétett általános szerzıdési feltételek elérhetıségét; 
e) ha a Szolgáltató az elıfizetı által igénybe vett elıfizetıi szolgáltatások díját módosítja, 
akkor a módosított díj összegét. 
f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, 
amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja; 
g) az elıfizetıt az általános szerzıdési feltételek egyoldalú módosítása esetén megilletı 
jogosítványokat. 


