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1

Általános adatok, elérhetőség

1.1 A szolgáltató neve és címe
A szolgáltató neve:
Rövidített neve:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Székhelyének címe:
Telefonszám:

Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság
Márkus Bt.
02-06-067719
20186447-2-02
7342 Mágocs, Rákóczi u. 40.
72 / 999-050 • 40 / 6666-001

1.2 A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám,
egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek,
internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak
elérhetőségei naprakészen megismerhetők
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 72 / 999-050 • 40 / 6666-001
Ügyfélszolgálat elérhetősége: hétfő – péntek 9 – 17 óra,
ezen időszakon túl a szolgáltató üzenetrögzítőt működtet
E-mail: iroda@markusbt.hu
A szolgáltató egyéb ügyfélszolgálatainak itt meghatározott adatai a szolgáltató honlapján
érhetők el.

1.3 A szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb
elérhetőség, nyitvatartási idő)
A szolgáltató hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálat telefonszámán, valamint az
iroda@markusbt.hu e-mail címen érhető el. A szolgáltató hibabejelentés megtételére egyéb
felületeket és módokat is biztosíthat, melyek elérhetőségét honlapján közzéteszi.

1.4 A szolgáltató internetes honlapjának címe
A szolgáltató internetes honlapjának címe: www.markusbt.hu

1.5 A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség)
A felügyeleti szervek elérhetőségét az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6 Az általános szerződési feltételek elérhetősége
A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételek megtalálhatók a
Márkus Bt. honlapján (www.markusbt.hu). A szolgáltató az általános szerződési feltételeket
tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, illetve az előfizető kérésére
nyomtatott formában bocsátja előfizetői számára rendelkezésre.
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2

Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei

2.1 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői
szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői
szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás
igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb
korlátai
2.1.1 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás
Az előfizetői szerződés az egyedi előfizetői szerződésből, valamint jelen általános szerződési
feltételekből áll. Az előfizetői szerződés részét képezik továbbá a szerződés megkötésekor
ilyenként meghatározott egyéb dokumentumok, különösen az előfizető által kedvezmény
igénybe vételével összefüggésben megtett nyilatkozatok.
Az ügyfél a jelen általános szerződési feltételekben meghatározottak szerinti előfizetői
szerződés megkötésére irányuló ajánlatát a szolgáltató erre a célra biztosított elérhetőségein,
különösen telefonos ügyfélszolgálatánál vagy erre jogosított képviselőjénél teheti meg,
legalább az általános szerződési feltételek 2.2 pontja szerinti adatai és nyilatkozatai
megadásával.
Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó akciós feltételek, és általános szerződési feltételek
közzététele nem minősül a szolgáltató által tett szerződéses ajánlatnak, így a szolgáltatót
ezekkel összefüggésben ajánlati kötöttség nem terheli.
Az ügyfél a szolgáltatás hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba kérheti, mely a
szolgáltató szolgáltatási területén helyezkedik el, és amelyet jogszerűen használ, valamint
ahol a szerződésből fakadó kötelezettségeinek – például, de nem kizárólagosan ellenőrzés,
hibaelhárítás biztosítása – eleget tud tenni.
A hiánytalan ajánlat szolgáltatóhoz történő beérkezését, vagy arról történő szolgáltatói
tudomásszerzést követő legfeljebb 15 napon belül a szolgáltató az ajánlat beérkezésének
megfelelő módon nyilatkozik, és értesíti az ügyfelet arról, hogy
a) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az általa aláírt egyedi
előfizetői szerződést átadja, postai vagy elektronikus úton megküldi, vagy távollévők
között (például telefonon) kötött szerződés esetén az általa írásba foglalt előfizetői
szerződést elektronikus úton hozzáférhetővé teszi;
b) a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az előfizetői szerződés
megkötésétől számított 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja,
ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt
kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapot; vagy
c) az ajánlatot elutasítja és nyilvántartásából törli.
A szolgáltató az előfizetői szerződés a) pont alatti egyidejű megküldésének vagy átadásának
eleget tehet azzal is, hogy az előfizetői szerződés szövegét, vagy – a szerződéskötés módjától
függően – fizikai példányát az ajánlat elfogadását megelőzően az ügyfél rendelkezésére
bocsátja.
A szolgáltató az előfizetői szerződés kötését jogosult bármikor megtagadni, különösen,
a. ha az ajánlat nem tartalmazza a szerződéskötéshez lényeges és szükséges tartalmi
elemeket;
Hatályos: 2014. február 01-től
File neve: Tv_aszf_20140201.docx
8. oldal, összesen: 68

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek

b. a szolgáltató nyilvántartása szerint az ügyfélnek más szolgáltatásból eredő
számlatartozása van, az ügyfél korábban igénybevett szolgáltatását szolgáltató az
ügyfél súlyos szerződésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg;
c. a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételek a kért szolgáltatási címen
nem állnak rendelkezésre, vagy azokat az ügyfél nem tudja biztosítani.
A szolgáltató az ügyfél érdeklődése esetén kérésére az ajánlat megtételéhez és így az
előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges, és a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos
lényeges, jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott információkat
ügyfélszolgálata elérhetőségein megadja.
2.1.2 Az előfizetői szerződés létrejöttének módja
A felek az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – így különösen a
szolgáltatás igénybevételével - köthetik meg.
Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, úgy a szolgáltató köteles a szerződés
megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződés egy példányát írásban, valamint - az
előfizető kérése és választása alapján az általa igényelt módon és formában - tartós
adathordozón, elektronikus levélben vagy nyomtatott formában – az előfizető rendelkezésére
bocsátani. Egyéb módon – szóban, vagy ráutaló magatartással- történő szerződéskötés esetén
a szolgáltató köteles tájékoztatni az előfizetőt az általános szerződési feltételek
elérhetőségéről.
Írásban jön létre az előfizetői szerződés:
a) jelenlévők között az egyedi előfizetői szerződés aláírásával;
b) az elektronikus úton kötött előfizetői szerződés elektronikus úton történő
hozzáférhetővé tétele időpontjában;
c) a szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlat esetében a szolgáltató által aláírt egyedi
előfizetői szerződés megküldése, illetve elektronikus úton történő hozzáférhetővé
tétele időpontjában; vagy
d) a szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplő szolgáltatás nyújtásáról szóló
2.1.1 b) pontja szerinti értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott
időpont előfizető általi elfogadásáról szóló nyilatkozatnak megküldésével,
amennyiben az a szolgáltató ajánlatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a
szolgáltatóhoz megérkezik;
Létrejön továbbá az előfizetői szerződés jelenlévők között szóban tett szerződéses
jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, ráutaló magatartás esetében a ráutaló
magatartás tanúsításával.
A fenti b) pont esetében az írásban létrejött előfizetői szerződést a szolgáltató köteles
elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül az előfizetőnek elektronikus
levélben (e-mail) megküldeni, vagy annak a hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus
levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni.
Telefonon történő szerződéskötés esetén a szolgáltató a távollevők között kötött
szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket alkalmazza
a jelen bekezdésben foglalt eltérésekkel. Az előfizetői szerződés távollévők között szóban
(telefonon) tett szerződéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással jön létre. Ilyen
esetben az előfizető legkésőbb a szerződés létrejöttétől számított 8 napon belül a
szolgáltatóhoz intézett nyilatkozattal elállhat az előfizetői szerződéstől, kivéve, amennyiben
ezen időn belül a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az előfizetői szerződésnek megfelelően
megkezdte.
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Ráutaló magatartással történő szerződéskötésnek minősül, ha az előfizető oly módon fogadja
el a szolgáltató szolgáltatás nyújtásában megnyilvánuló szerződéses ajánlatát, hogy az
igénybe vett szolgáltatás díját vagy az annak igénybevételéhez szükséges eszközök, illetőleg
kiegészítő szolgáltatások díját megfizeti, a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítését lehetővé
teszi és elfogadja, vagy a szolgáltatást egyébként ténylegesen igénybe veszi.
Ha az előfizető képviseletében harmadik személy az előfizetővel már hatályban lévő (bármely
módon létrejött) előfizetői szerződés ügyfélszámának megadásával az előfizető javára újabb
előfizetői szerződés megkötését kezdeményezi, a szolgáltató a harmadik személyt az előfizető
által szerződéskötésre meghatalmazott képviselőnek tekinti. Ez a rendelkezés nem
alkalmazható, ha az előfizető a szolgáltatóval közölt írásbeli nyilatkozatban eltérően
rendelkezett.
Az egyes kábeltelevízió szolgáltatási csomagokra és azok mellett igénybe vehető
kiegészítő/prémium szolgáltatásokra külön előfizetői szerződések jönnek létre, melyek
megkötésének és hatályban tartásának feltétele valamely kábeltelevízió szolgáltatási csomagra
vonatkozó előfizetői szerződés megléte. A kiegészítő/prémium szolgáltatásra vonatkozó
előfizetői szerződés megszűnése a kábeltelevízió szolgáltatási előfizetői szerződés hatályát
nem érinti.
2.1.3 Az egyedi írásbeli előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei
Az írásban létrejött előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

az előfizető 2.2. pontban meghatározott személyes adatai;
a szolgáltató adatai;
az előfizetői szerződés tárgyát képező szolgáltatás;
az előfizetői szerződés időtartama;
az általános szerződési feltételek elérhetősége;
az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai
megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és
határideje;
az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása kapcsán az előfizetőt megillető jogok;
az előfizetői szerződés módosításának legfőbb esetei, feltételei;
az előfizetői szerződés megszűnésének legfőbb esetei, feltételei;
az előfizető tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a
rendelkezésére;
az előfizető tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes
szolgáltatás-e;
utalás az általános szerződési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a
szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit;
utalás az általános szerződési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák az
előfizetői szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit;
a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai,
utalás az általános szerződési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a
hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások
biztosítására vonatkozó információkat.

A szolgáltató az előfizetői szerződés mindenkor alkalmazott teljes szövegét honlapján
megjeleníti.
Az előfizetői szerződés a szolgáltató aláírása nélkül, vagy a szolgáltató képviselőjének
szkennelt aláírásával ellátva is hiteles.
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2.1.4 Szerződéskötés szóban, telefonos ügyfélszolgálaton
A telefonos ügyfélszolgálat az ajánlatkérőt, előfizetőt a 2.2 pontban foglalt adatokkal
azonosítja, illetőleg új igénybejelentés esetén ezen adatokat rögzíti. Az adatok megadása
egyben az előfizető hozzájárulását jelenti ahhoz, hogy a szolgáltató a megadott adatokat az
előfizetői szerződés létesítése, teljesítése, módosítása és az abból folyó igények érvényesítése
céljából kezelje. Amennyiben az ajánlatkérő/előfizető az adatokkal nem képes, vagy nem
hajlandó azonosítani magát, úgy a telefonos ügyfélszolgálat az ügyintézést megtagadja.
Hatályos előfizetői szerződéssel rendelkező előfizető a szerződés számával, az előfizető
nevével, születési dátumával, a szolgáltatási végpont címével és lakcímével azonosítandó.
A telefonos ügyintéző szóban tájékoztatja az ajánlatkérőt/előfizetőt az előfizetői szerződés
lényeges tartalmáról, és a szolgáltatások lényeges feltételeiről, valamint az általános
szerződési feltételek elérhetőségéről, valamint arról, hogy az előfizető 5 napon belül az
ajánlatától egyoldalú nyilatkozatával elállhat – kivéve, ha a szolgáltató a szerződés teljesítését
megkezdte.
Az elállási nyilatkozatot írásban (levél, elektronikus levél) a szolgáltató területileg illetékes
ügyfélszolgálati irodájába kell eljuttatni.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szerződéskötésre vagy módosításra ajánlatot tegyen
telefonos ügyfélszolgálata útján. Ezen esetekben a fenti rendelkezéseket alkalmazni kell.
A telefonos ügyintézés során a szolgáltató és az ajánlatkérő/előfizető közötti beszélgetés
rögzítésre kerül, amelyre az előfizetőt/ajánlatkérőt figyelmeztetni kell. A tárolt beszélgetés
legfeljebb 3 évig őrizhető meg, ezt követően meg kell semmisíteni.
A szóbeli szerződés az előfizető adatainak rögzítése, az előfizető részletes szóbeli
tájékoztatása és a szolgáltatás kiválasztása után az előfizetőnek a szolgáltató közreműködője
által a szerződéskötési szándékra vonatkozó kérdésére adott határozott igen válasszal létrejön.
2.1.5 Az előfizetői szerződés megkötésének egyéb szabályai
Az előfizető a szerződéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni vagy
üzleti/intézményi előfizetőként kívánja igénybe venni.
Amennyiben az előfizető szolgáltatást nem saját tulajdonát képező ingatlanban kívánja
igénybe venni, úgy köteles nyilatkozni az ingatlanhasználat jogszerűségéről.
Abban az esetben, ha az előfizetői szerződés nem írásban jön létre a felek között, úgy az
előfizető a szerződéskötési folyamat során a szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein
ingyenesen biztosítja, hogy az előfizető előfizetői minőségéről nyilatkozzon.
Az üzleti/intézményi előfizető, írásbeli előfizetői szerződés megkötésére a képviseleti
jogosultsággal rendelkező vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a
jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek,
ha a képviselője bemutatja az üzleti/intézményi előfizető cégbírósági bejegyzéséről, illetve
nyilvántartásba vételéről szóló cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát.
Amennyiben az előfizetői szerződésben az előfizető és a számlafizető személye eltérő, úgy az
előfizetői szerződésben vállalt jogok és kötelezettségek teljesítéséért a szolgáltató irányába az
előfizető és a számlafizető egyetemlegesen felelnek.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előfizető által megadott adatok valódiságát
ellenőrizze. Amennyiben az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az
előfizető nem, vagy hamisan adja meg, továbbá ha az előfizetői minőségére (egyéni vagy
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üzleti előfizető) vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a szolgáltató a szerződéskötést
megtagadhatja.
2.1.6 A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges
egyéb korlátai
A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele az ügyfél vagy előfizető ingatlanáig
kiépített kábeltelevíziós hálózat, amelyen a szolgáltató által biztosított szolgáltatások Mágocs
város területén, a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén vehetők igénybe.
Szolgáltató által biztosított műsorterjesztési szolgáltatás igénybe vételének nincsen időbeli
korlátja, az egyes médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának (csatornájának) sajátosságai
kivételével.
Az előfizetői hozzáférési pont kiépítése olyan módon történik, hogy a szolgáltató a kábeleket
az előfizető vagy ügyfél által biztosított befogadó létesítményben (védőcső, kábelcsatorna)
elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a ház külső falán és a lakásban vezetékcsatorna
nélkül vezeti. A szolgáltató egy ingatlanban csak egy előfizetői hozzáférési pontot létesít.
Az előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez
tulajdonjogot tekintet nélkül arra, hogy az az ingatlanban vagy azon kívül helyezkedik-e el.
Az előfizető nem jogosult a kábeltelevíziós rendszert bővíteni vagy az előfizetői hozzáférési
pontot áthelyezni.
A szolgáltató az általa kiépített hálózat részét képező koaxiális kábel azon végpontját tekinti
hozzáférési pontnak, amelyen keresztül az előfizető, vagy ügyfél egy elektronikus hírközlő
végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton
nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe.
A szolgáltatás igénybevételéhez, illetve egyes műsorok vételéhez meghatározott funkcióval
rendelkező vevőkészülék és/vagy kiegészítő berendezés szükséges, amelynek hiánya vagy
alkalmatlansága esetén az előfizető a saját felelősségére köt előfizetői szerződést. A
szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására.
A szolgáltató tulajdonában álló vevőkészülék és az esetlegesen igénybe vett egyéb berendezés
(például, de nem kizárólagosan set-top-box) áramellátásáról az előfizető saját költségére
gondoskodik. Abban az esetben, ha az előfizető a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott
berendezést az előfizetői hozzáférési pontra kapcsolódó, saját tulajdonú lakáshálózatára
csatlakoztatja, úgy annak a jelátvitel minőségére vonatkozó paramétereiért a szolgáltató nem
felel.
A digitális- szolgáltatás igénybe vételéhez a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott dekódoló
kártya (smartkártya) is szükséges lehet. A smartkártya a szerződés időtartama alatt, és azt
követően is a szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad, és annak tulajdonjoga
semmiképpen sem száll át az előfizetőre.
Az 2. számú mellékletben meghatározott HD (high definition – nagy felbontású) csatornák,
illetve az azokat tartalmazó szolgáltatási csomagok kizárólag az erre alkalmas HD minőség
elérését lehetővé tevő (ún. HD-ready vagy full HD, HDMI csatlakozóval ellátott set-top-box)
végberendezés igénybe vételével élvezhetők HD minőségben.
Az előfizető tulajdonában levő végberendezés műszaki alkalmatlanságából, technikai
paramétereiből, vagy nem megfelelő minőségéből adódó hibákért a szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal. A készülék behangolása az adás csatornáira nem a szolgáltató
feladata.
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A HBO / HBO Pak (Digital HBO Pak és Digital HBO MaxPak) prémiumcsomagokat a
műsorszolgáltatókkal fennálló szerződéses rendelkezések alapján üzleti/intézményi előfizetők
nem vehetik igénybe kivéve, ha külön nyilatkozatban vállalják, hogy ezen műsorokat
nyilvánosság számára nyitva álló helyen (pl. szállodák, éttermek, szórakozó helyek, stb.) nem
teszik elérhetővé, illetve nem osztják el.

2.2 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája
Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok a következők:
a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye;
b) az előfizetői hozzáférés pont létesítésének címe;
c) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma;
d) egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és
ideje;
e) korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó
előfizetői szerződésben a törvényes képviselő a), c), d) pont szerinti adatai;
f) nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma,
valamint szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma;
g) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek.

2.3 A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy
hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás
megkezdésére vállalt határidő
Az előfizetői szerződés megkötésétől számított 15 napon belül vagy az előfizető által az
előfizetői szerződésben megjelölt későbbi időpontban, de legfeljebb az előfizetői szerződés
megkötésétől számított 3 hónapon belül – amennyiben nem állnak fenn a jelen általános
szerződési feltételek 2.1.5 pontjában meghatározott teljesítési korlátok - a szolgáltató
előfizetői hozzáférési pontot létesít, amelyen az előfizető a hálózaton nyújtott szolgáltatást az
előfizetői szerződés időtartama alatt igénybe veheti.
Nem minősül késedelmes teljesítésnek:
a) ha az ügyfél / előfizető a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni
szerelés feltételeit (különösen az ingatlanba való bejutást) nem biztosítja;
b) a jelen általános szerződési feltételek 2.1.5 pontjában foglaltaktól eltérő műszaki
megoldással kéri az előfizetői hozzáférési pont kiépítését;
c) ha Vis Maior, vagy az ügyfél, illetve harmadik személy magatartása (pl. használati,
kábel-átvezetési engedély hiánya) miatt a hálózatra csatlakozás nem, vagy csak késve
valósulhat meg.
A szolgáltató jogosult elállni az előfizetői szerződéstől, ha az abban megjelölt szolgáltatást,
vagy előfizetői hozzáférési pontot objektív, az előfizetői szerződés megkötésekor a szolgáltató
által bármely okból nem ismert műszaki ok miatt nem képes létesíteni.
Abban az esetben, ha a létesítéshez bármely harmadik fél vagy hatóság engedélye szükséges,
úgy a szolgáltató számára erre nyitva álló határidő meghosszabbodik az engedélyek
beszerzésének időtartamával. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos
hozzájárulások beszerzése – az építésügyi hatóság engedélyeinek beszerzésén kívül – az
előfizető vagy ügyfél kötelessége, az ezek hiányából eredő kár vagy késedelem a szolgáltató
terhére nem esik.
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Meghatározott szolgáltatási csomagok esetében a szolgáltató az előfizetőnél már kiépített
előfizetői hozzáférési pont megléte esetén – az előfizető választása szerint - biztosíthatja a
szolgáltatás előfizető általi telepítésének lehetőségét. Ilyen esetben a szolgáltatás telepítésére
vonatkozó itt meghatározott kötelezettségek (ideértve a szolgáltatás telepítésére előírt időbeni
minőségi célértéket is) a szolgáltatót nem terhelik.

2.4 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése,
nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban
Amennyiben az ajánlat a szerződéskötéshez szükséges és a jelen általános szerződési
feltételekben meghatározott adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az ajánlat megérkezését
követő 15 napon belül írásban, elektronikus úton vagy szóban felhívja az ügyfelet az ajánlat
kiegészítésére. Ebben az esetben az ajánlat megtételének időpontja a hiánytalan ajánlat
szolgáltatóhoz való megérkezése.
A hiánytalan ajánlat szolgáltatóhoz történő beérkezését vagy arról történő szolgáltatói
tudomásszerzést követően a szolgáltató nyilvántartásba veszi, majd ezután legfeljebb 15
napon belül az ajánlat beérkezésének megfelelő módon nyilatkozik a 2.1.2 a)-c) pontjaiban
foglaltak szerint.
Amennyiben
a) az ügyfél, a szolgáltató fenti nyilatkozatának megküldését megelőzően ajánlatát
visszavonja, és így az előfizetői szerződés nem jön létre,
b) a szolgáltató az ajánlatot elutasítja
c) a 2.1.2 d) pontja szerinti esetben az ügyfél elfogadó nyilatkozata a szolgáltatóhoz a
szolgáltató ajánlatának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem érkezik meg, és
így a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik,
az ajánlatot a szolgáltató a nyilvántartásból törli.

2.5 Alkalmazandó jogszabályok
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, illetőleg az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.),
valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.

3

Az előfizetői szolgáltatás tartalma

3.1 A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma
A Márkus Bt. jelen Általános Szerződési Feltételei alapján vezetékes műsorterjesztési
szolgáltatást - SzJ 64.20.30.0 nyújt az Eht. 188 § 77. pontja alapján analóg és digitális
formában, mely az 2. sz. mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagokban, a szolgáltató
szolgáltatási területén vehető igénybe.
A szolgáltatás az egyedi előfizetői szerződés megkötése után, az előfizetői hozzáférési pont
létesítését követően a 3. sz. mellékletben meghatározott díjak megfizetése ellenében vehető
igénybe.

3.2 A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
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A szolgáltatás a Mágocs város területén, a szolgáltató szolgáltatási területén vehető igénybe.

3.3 A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz
való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás
A címben foglaltak a műsorterjesztési szolgáltatás szempontjából nem relevánsak. Jelen
általános szerződési feltételek ezek tekintetében rendelkezést nem tartalmaz.

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

3.5 A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye
A hálózat részét képező azon fizikai kapcsolódási pont, ahol az előfizető végberendezése
csatlakoztatható a szolgáltató hálózatához. Az előfizetői hozzáférési pont a szolgáltató
szolgáltatással kapcsolatos felelősségének átadási pontja (határa).
A szolgáltató az általa kiépített hálózat részét képező koaxiális kábel végpontját tekinti
hozzáférési pontnak. Az előfizetői hozzáférési pont fizikai helye az ajánlattevő által ajánlatában
megjelölt létesítési helynek megfelelő ingatlanon belüli azon hely, ahol a szolgáltató az általa
kiépített koaxiális kábelt először megszakítja és a csatlakoztatáshoz szükséges előfizetői interfészt
biztosítja.

4

Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága

4.1 Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének
az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló
kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt
szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és
teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő
követelményeiről szóló az NMHH elnökének 13/2011 számú rendeletében foglalt egyedi
szolgáltatás minőségi célértékeket a jelen általános szerződési feltételek 4. számú melléklete
tartalmazza.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő
követelményeiről szóló, az NMHH elnökének 13/2011 számú rendelet 3 § (5) bekezdése
értelmében a digitális vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató a
Kábeles kép-és hangjelelosztó rendszerekről szóló MSZ EN 50083-7 számú Magyar Szabvány 5.2
számú vívőszintek az előfizetői csatlakozón pontja alapján határozza meg a legkisebb vételi
jelszint értékét (RX mutató), amely megegyezik az analóg vételi jelszint értékével, illetve attól
legfeljebb -9 dB értékkel eltérhet. A szolgáltató a vételi jelszint értéket a set-top-box bemenetén,
illetve mediacard esetében a szolgáltatáshoz igénybe vett tévékészülékén méri.

4.2 Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást,
menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az
elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz,
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tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó
szabályok részletes ismertetése
A címben foglaltak a műsorterjesztési szolgáltatás szempontjából nem relevánsak, jelen
általános szerződési feltételek ezek tekintetében rendelkezést nem tartalmaz.

4.3 Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a
hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint
sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet
A szolgáltató a műsorterjesztési tevékenysége során alkalmazott, a műsorjelek kódolását és
továbbítását végző berendezésinek adatait rendszeresen elemzi, valamint a hálózaton
időszakos ellenőrzéseket végez a hálózat egysége, biztonságos működése és a továbbított
tartalom védelme érdekében.
Azon esetben, ha ezen ellenőrzés során azt észleli, hogy az előfizető
a) a szolgáltatás igénybe vételéhez használt berendezést a szerződésben foglaltaktól
eltérően üzemelteti, átalakítja, a berendezéshez vagy a hálózathoz jogosulatlanul más
berendezést kapcsol,
b) az előfizetői szolgáltatást jogosulatlanul vételezi, vagy a kódolt műsorjelet
jogosulatlanul dekódolja,
c) illetve az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező
végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést
csatlakoztatott,
úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az előfizető egyidejű elektronikus vagy postai
levélben történő értesítése mellett korlátozza, illetetve felmondja, amelynek részletes
szabályait a korlátozás vonatkozásában az 5.2. pont, míg a rendkívüli felmondásra vonatkozó
szabályokat a 12.3.3 – 12.3.5 pontok tartalmazzák.

4.4 Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei
4.4.1 A csatlakoztatás feltételei
A szolgáltatás igénybevételéhez meghatározott funkcióval, megfelelőségi tanúsítvánnyal
rendelkező végberendezés szükséges. HD (high definition – nagy felbontású) csatornák,
illetve az azokat tartalmazó szolgáltatási csomagok kizárólag az erre alkalmas set-top-box, és
HD minőség elérését lehetővé tevő (ún. HD-ready vagy full HD, HDMI csatlakozóval
ellátott) végberendezés igénybe vételével élvezhetők HD minőségben.
A szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására, és nem vállal
felelősséget a végberendezés műszaki paraméterei tekintetében.
Az előfizető a hálózathoz asztali vagy más számítógépet (pl. laptop) vagy azzal egyenértékű
berendezést — az egyes műsorokon fennálló szerzői jogi korlátozások miatt — nem
csatlakoztathat.
Az előfizető az előfizetői hozzáférési ponton túl a hálózathoz kapcsolódó szerelést csak
szakemberrel végeztethet. Amennyiben előfizető nem ennek megfelelően jár el, akkor annak
következményei őt terhelik. Az előfizető nem csatlakoztathat vagy üzemeltethet olyan
végberendezést, amely veszélyeztetheti a felhasználók és más személyek életét, egészségét,
testi épségét és biztonságát (alapvető biztonságtechnikai követelmények) vagy a hálózat
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zavartalan működését, és meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségi (EMC)
követelményeknek.
Az előfizetői helyiségekben lévő csatlakozó szerelvény (IEC típusú rádiófrekvenciás
csatlakozó) és a hálózathoz csatlakoztatott (előfizető tulajdonában lévő) végberendezések
közötti csatlakozást biztosító kábel hibájának elhárítása kizárólag az előfizetőt terheli.
A hálózat előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának és a hálózathoz az előfizető által
csatlakoztatott berendezések állapotáért, azok karbantartásáért az előfizető a felelős. Ha az
előfizető üzemeltetésében levő valamely berendezés vagy hálózati szakasz a szolgáltatónak
kárt okoz az előfizető, köteles azt megtéríteni.
4.4.2 A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége
A végberendezés rendeltetésszerű használata és az üzemképességének biztosítása az előfizető
felelőssége.
Az előfizető tulajdonában lévő vevőkészülék bárminemű műszaki alkalmatlanságából,
technikai adataiból, vagy nem megfelelő minőségéből adódó vagy időközben felmerülő —
különös tekintettel a szoftverfrissítésekre és kódolási technikák változására — vételi hibákért
a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A szolgáltató nem felelős a hálózat előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának vagy az
előfizető végberendezésének bármilyen beállítási hibájáért, meghibásodásáért, részben vagy
egészben való vételi alkalmatlanságáért. Az esetleges készülékhiba elhárítása vagy a
végberendezés vételre alkalmassá tételére a szolgáltató nem köteles, azok elvégzésére külön
díjazásért vállalkozhat, mely költségek az előfizetőt terhelik. A végberendezés hibájára vagy
alkalmatlanságára, vagy hiányára való hivatkozással az előfizető nem mentesül az előfizetési díj
megfizetése alól.

4.4.3 Az előfizetői hozzáférési pont ellenőrzésének és a hibaelhárításának a lehetővé
tétele
A szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot ellenőrizni.
A szolgáltató az ellenőrzés elvégzése érdekében jogosult az előfizetői hozzáférési pontnak
helyt adó ingatlanba belépni, és az előfizető szükségtelen zavarása nélkül ott a szükséges
ellenőrzést elvégezni. Ezt az előfizető, illetve az ingatlan használója és tulajdonosa köteles
tűrni.
Az előfizető a hibát annak észlelésekor haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatónak, és
a hibabehatárolás és hibaelhárítás érdekében a szolgáltatóval együttműködni, az ellenőrzés és
hibaelhárítás lehetőségét az előfizetői hozzáférési ponton, illetve az annak helyt adó
ingatlanban vagy ingatlanrészen biztosítani.
Az előfizető érdekkörében felmerült meghibásodások vagy az ő érdekkörében felmerült
üzemzavar javítási költségeit az előfizető köteles a szolgáltatónak megfizetni.

5

A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása

5.1 Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által
kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött
szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke
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5.1.1 Általános szabályok
A szolgáltatás szünetelésére, vagy szüneteltetésére sor kerülhet mind az előfizető, mind a
szolgáltató érdekkörében felmerült okból, előfizetői vagy szolgáltatói kezdeményezésre,
valamint a felek érdekkörén kívül eső Vis Maior következtében, illetve a jelen általános
szerződési feltételekben vagy jogszabályban meghatározott események bekövetkezése esetén.
5.1.2 Az előfizető által kérhető, illetve az előfizető érdekkörében felmerülő
szüneteltetés szabályai
A szolgáltató köteles az szolgáltatást - akár egyéni, akár üzleti/intézményi előfizető - kérésére
szüneteltetni. Az előfizető köteles közölni a szüneteltetés kezdő időpontját, valamint a
szüneteltetés időtartamát, a szüneteltetés kezdő időpontját megelőzően legalább 5
munkanappal. Az előfizető a szüneteltetést, az esedékes előfizetési díjak megfizetése mellett, a
tárgyhónapot követő hónap elsejétől kezdődően kérheti. Az előfizető a szolgáltatás
szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozatát legkorábban a szünetelésnek az előfizető által
szándékolt megvalósulását megelőző 30. naptól teheti meg.
Az előfizető kérésére történő szünetelés legrövidebb időtartama 1 hónap, míg az adott naptári
évben az előfizető kérésére történő szünetelés maximuma összesen 6 hónap. Határozott
időtartamú szerződések esetén az előfizetői szerződés időtartama a szüneteltetés időtartamával
meghosszabbodik.
Amennyiben a kikapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, az előfizető a szüneteltetés
bejelentésekor jelen általános szerződési feltételek 3. sz. mellékletében meghatározott egyszeri
kikapcsolási díjat köteles megfizetni. Ha a szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a
szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az előfizető - amennyiben a visszakapcsoláshoz
helyszíni intézkedés szükséges - egyszeri visszakapcsolási díjat köteles fizetni.

Az ezen ok miatti szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe beleszámít.
5.1.3 A szolgáltatás előfizető érdekkörében felmerülő okból történő felfüggesztésének
szabályai
Üzleti előfizetők esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a
szolgáltató jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni, amíg
az előfizető nem ad a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott, de
legfeljebb a szolgáltatás 12 havi díjának megfelelő vagyoni biztosítékot.
A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a szolgáltató nem él az
Eht.-ben biztosított felmondási jogosultságával, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig
felfüggesztheti. A szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számít fel.
Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a szolgáltató a
szolgáltatás felfüggesztés időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel az
előfizetői szerződést felmondja.
Amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az
előfizető, vagy a nevében eljáró harmadik személy az előfizetői szerződés megkötése, vagy
szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a
személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette, a szolgáltató jogosult az előfizetői
szerződést legalább 15 napos felmondási idővel megszüntetni, amelynek tartamára jogosult a
szolgáltatást felfüggeszteni.
5.1.4 A szolgáltató érdekkörében felmerülő vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső
okból történő szüneteltetés
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Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre – ide nem értve a
rendszeres karbantartások esetét -, a szünetelés időtartama alatt az előfizető díj fizetésére nem
köteles. Ha ilyen esetben a szünetelés az egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a
szolgáltató a szünetelés hónapjára járó előfizetési díjat a következő havi számlában az
előfizető számára jóváírja. A díjcsökkentés összege a kieső napok számának és a havi előfizetési
díj egy napra eső részének szorzata. Minden megkezdett nap egész napnak számít. A szolgáltató
a díj visszatérítésre nem köteles ha a szünetelés oka Vis Maior, és igazolja, hogy a szünetelést
kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárható intézkedést megtett.
A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésről –
amennyiben más, gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - az előfizetőket 15
nappal korábban, előzetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben nem haladhatja
meg naptári hónaponként az 1 napot.
A szolgáltató a szünetelésről internetes honlapján, vagy/és a hálózatán fogható információs
képújság csatornán keresztül, az Eht. 144. § (6) bekezdésének megfelelő módon a
szüneteltetést megelőzően 15 nappal tájékoztatja az előfizetőit.
Ha a szolgáltatás mindkét félen kívül álló előre nem látható és el nem hárítható külső okok
(vis major) miatt szünetel, az előfizető annak időtartama alatt díjfizetésre köteles (előre
történő fizetésnél díjvisszatérítésre nem jogosult), ha a szolgáltató igazolja, hogy a
szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. Az
előfizetői szolgáltatások teljesítése szempontjából vis majornak minősül különösen a háborús
helyzet, sztrájk, természeti katasztrófa, a hálózat valamely elemét működésképtelenné tevő,
természeti erő vagy harmadik fél által okozott erőhatás, illetve a szolgáltatást megtiltó vagy
szüneteltetését elrendelő, jogszabályon alapuló hatósági rendelkezés.
A szünetelés idejére az előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli akkor, ha a szolgáltató a
jelen pont szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti. A jelen pont szerinti díjcsökkentés
összege a kieső napok számának és a havi előfizetési díj egy napra eső részének szorzata.
Minden megkezdett nap egész napnak számít. A szolgáltatás ezen ok miatti szüneteltetése a
rendelkezésre állás időalapjába nem számít bele.

5.2 Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által
indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az
előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és
feltételei
A szolgáltatás igénybevételének korlátozására, a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek
csökkentésére a szolgáltató, az előfizető egyidejű értesítésével az alábbi esetekben jogosult:
a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű
működését, így különösen, ha az előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz
megfelelőség-tanúsítvánnyal nem rendelkező végberendezést, vagy nem megfelelő
interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztat;
b) a szolgáltatást igénybe vevő előfizető a szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül
harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára
használja;
c) az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban (amely történhet külön levélben
vagy a szolgáltató által megküldött számlalevélen) megjelölt - legalább 30 napos határidő lejártát követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető nem adott az
ilyen díjtartozások fedezetére a szolgáltatónak az általános szerződési feltételek 12.3.5
pontjában meghatározott mértékű vagyoni biztosítékot;
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d) az előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, azt harmadik személynek
jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja.
A szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, ha a rendelkezésre álló adatok, információk
alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető vagy a nevében eljáró harmadik személy az
előfizetői szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából a szolgáltatót
lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.
A szolgáltató az előfizető kérelmére 72 órán belül újra biztosítja a szolgáltatást, ha a
korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez.
Hitelt érdemlő tudomásszerzésnek az tekinthető, amikor az előfizető által befizetett összeget a
szolgáltató az előfizető egyenlegére könyveli. A szolgáltató a szolgáltatás visszaállításáért a 3.
sz. mellékletben meghatározott visszakapcsolási díjat számolhatja fel.
A korlátozás - a megtévesztést, valamint a díjtartozás esetét kivéve - a műszakilag
kivitelezhető mértékben, csak az előfizetői szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra terjedhet
ki. A szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással
arányos díjat számíthat fel.

6

Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták

6.1 A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba
vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás
Hibabejelentés az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési
szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével (hibás teljesítés), így különösen a
szolgáltatás csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével
kapcsolatos.
Nem minősül a szolgáltató hibás teljesítésének, ha
a) a hiba az előfizető érdekkörében keletkezett;
b) a szolgáltató a megszűnő vagy rossz műszaki minőségű műsort más műsorral
helyettesíti;
c) a médiaszolgáltató által adott jel nem megfelelő minőségű;
d) a hiba elháríthatatlan külső ok miatt következett be;
e) az előfizető az általános szerződési feltételek 4. sz. mellékletében vállalt szolgáltatás
minőségétől eltérő szolgáltatás, vagy szolgáltatási feltételek teljesítését várja el.
Az előfizető a szolgáltatási hibát, a szolgáltató jelen általános szerződési feltételek 1.3
pontjában meghatározott elérhetőségein jelentheti be. A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata
0-24 óráig hívható, azonban hibabejelentés kivizsgálását és elintézését a szolgáltató kizárólag
9-17 óra között biztosítja. A hibaelhárításra nyitva álló határidők az ezen időszakon kívül
megtett hibabejelentések tekintetében a következő nap 9.00 órakor kezdődnek meg. Valamely
hibabejelentés szolgáltató általi, az itt megadott időszakon kívüli elintézése, vagy a
hibabehatárolási eljárás elvégzése nem keletkeztet kötelezettséget a szolgáltató oldalán a jelen
pontban megadott időtartamon kívüli eljárásra valamely más hiba elhárítása esetén
A szolgáltatónak a hibabejelentést a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A szolgáltató
hiba-bejelentési nyilvántartása tartalmazza:
a) az előfizető nevét, címét, ügyfél azonosító számát és elérhetőségét;
b) a hibajelenség leírását;
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a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);
a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét;
a hiba okát;
a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét
(eredménytelenségét és annak okát);
g) az előfizető értesítésének módját és időpontját, ezen belül is különösen az előfizető
bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a f) pontban foglaltakról történő
értesítések módját és időpontját.
c)
d)
e)
f)

6.1.1 A hibaelhárítás módja
A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat
alapján az előfizetőt értesíteni arról, hogy
a) további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó
vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás
időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy
b) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe
tartozó okból merült fel.
A szolgáltató a hibaelhárítás megkezdéséről csak akkor köteles az előfizetőt előzetesen
értesíteni, ha a hiba elhárításához az előfizető helyiségébe szükséges bejutni.
Az előfizetőnek a hibaelhárítás során a szolgáltatóval együtt kell működnie, a hibaelhárítás
lehetőségét az előfizetői hozzáférési ponton, illetve az előfizetői hozzáférési pontnak helyet
adó ingatlanban biztosítani köteles.
Ha a szolgáltató az előfizető kérésére az előfizetővel egyeztetett időpontban a tulajdonában
álló vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az előfizető a 3. számú mellékletben
meghatározott mértékű kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a
szolgáltató oldalán felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az előfizetőt abban az
esetben is terheli, ha a szolgáltató az előfizető hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni,
vagy amennyiben a hiba oka az előfizetőnél merült fel (pl. az előfizető végberendezése hibás,
rongálása, stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A szolgáltató az
előfizetőnek az ismételt kiszállás díját a 3. számú mellékletben meghatározott mértékben
felszámítja.
Kizárólag a szolgáltató – illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa
üzemeltetett hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a szolgáltató a hibaelhárítás során
azt állapítja meg, hogy az előfizető a meghibásodott hálózat javítására a szolgáltatón kívül
mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani, és ezzel kárt okozott, a teljes okozott
kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a szolgáltatónak a hiba elhárításával
kapcsolatban felmerült költségeit.
Amennyiben az előfizető jogellenes magatartásával más előfizetőket is érintő hibaelhárítást
hiúsít meg, felel a szolgáltatónak okozott teljes kárért.
A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát.
Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közműszolgáltató vagy
ingatlantulajdonos) hozzájárulása szükséges, a fenti határidők meghosszabbodnak a
hozzájárulás beszerzésének idejével, azonban a hozzájárulást a szolgáltatónak a bejelentést
követő 48 órán belül meg kell kérnie.
Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében lehetséges és
a szolgáltató által a fenti a) pont szerinti értesítésben az arra javasolt időpont az előfizetőnek
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nem megfelelő, akkor a szolgáltató által javasolt időponttól az előfizetővel előzetesen
egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre
álló határidőbe.
Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás időpontjában a szolgáltató és az előfizető megállapodott, és a
hiba kijavítása a meghatározott időpontban a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem
volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a rendelkezésre álló határidő a szolgáltató érdekkörén
kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a szolgáltató kezdeményezésére a felek
által közösen meghatározott új, alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik.
Nem minősül valós hibának az, ha az előfizetővel szemben a szolgáltatás korlátozására került
sor és a korlátozásról a szolgáltató az előfizetőt a hibabejelentéskor tájékoztatta.
Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti
hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán
belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba
elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt
időtartam.
A szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul értesíteni az előfizetőt a hiba
elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni. A szolgáltató a
hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni
hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.
A szolgáltató a valós és saját érdekkörében felmerült hiba elhárításáért díjat nem számíthat
fel, a szolgáltatónál felmerülő (javítási, kiszállási) költséget, illetve a hiba behatárolása és
elhárítása során az előfizető helyiségébe történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget
nem háríthat az előfizetőre.
6.1.2 A karbantartási szolgáltatások biztosítása
A szolgáltató az általa a szolgáltatás nyújtása céljából igénybe vett elektronikus hírközlési
hálózatot időszakonként mind az előfizetői hozzáférési pont és az előfizetői végberendezés
között – ideértve az előfizetőnek használatba adott aktív eszközöket is –, mind pedig az
előfizetői hozzáférési pont és a szolgáltató fejállomása között ellenőrzi. A szolgáltató a
hálózatnak az előfizetői hozzáférési pont és az előfizetői végberendezés közötti szakasza
műszaki állapotáról különösen az előfizető bejelentése és az előfizetőnél telepített aktív
eszközök jelzései alapján értesül. A szolgáltató a hálózatának az előfizetői átadási pont és a
szolgáltató fejállomása közötti szakasz műszaki állapotát különösen a szolgáltató szakemberei
által a hálózaton végzett rendszeres és eseti jellegű mérések eredményei alapján ellenőrzi. A
szolgáltató a hálózat karbantartásáról esetenként és abban az estben dönt, ha az előfizető
indokolt bejelentése vagy a szolgáltató szakembereinek jelzése alapján a hálózat valamely
szakaszának vagy elemének állagára tekintettel annak karbantartása mutatkozik szükségesnek.
Amennyiben a hálózat karbantartása a szolgáltatás szünetelését vonja maga után, a szolgáltató
erről értesíti az előfizetőt.

6.2 Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció,
kötbér és kártérítési igények intézése)
Az előfizetők bejelentéseiket, vagyis panaszaikat, illetve hibabejelentéseiket megtehetik az
ügyfélszolgálathoz írásban, vagy elektronikus úton eljuttatott, valamint telefonon vagy
üzenetrögzítőn tett bejelentés útján. Az előfizető által előterjesztett bejelentéseket a
szolgáltató nyilvántartásba veszi, megvizsgálja, és annak eredményéről az előfizetőt
legkésőbb 30 napon belül, írásban tájékoztatja.
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A szolgáltató a hibabejelentéseket az általános szerződési feltételek 6.1 pontjában foglaltak
szerint veszi nyilvántartásba és kezeli.
6.2.1 Számlapanaszok intézése
Amennyiben az előfizető a számlán szereplő díj összegszerűségét vitatja, az ezzel kapcsolatos
panaszát (a továbbiakban: díjreklamáció) az általános szabályok szerint teheti meg a
szolgáltató ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a díjreklamációt haladéktalanul
nyilvántartásba veszi. A díjreklamáció megvizsgálásának befejezéséig a szolgáltató nem
jogosult az előfizetői szerződést az előfizető vitatott díjtartozására hivatkozással felmondani.
Ha az előfizető a számlán szereplő díj összegszerűségét vitató díjreklamációját a vitatott díj
megfizetésére irányadó határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz és a díjreklamációt a
szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül, abban az
esetben a díjreklamációval érintett díj(tétel) vonatkozásában a díjfizetési határidő a
díjreklamáció megvizsgálásának idejével meghosszabbodik. A díjreklamációnak a tárgyhavi
számla nem vitatott díjtételeinek kifizetésére azonban nincs halasztó hatálya.
Amennyiben az előfizető a szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a
szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáférésektől védett és
számlázási rendszere zárt, a díj számítása, továbbá megállapítása helyes volt.
Indokolt esetben a szolgáltató helyszíni vizsgálatot rendel el, amely vizsgálat az előfizetői
hálózat zártságára, az ingatlanon belüli hálózatra, a végberendezésekre is kiterjedhet.
A szolgáltató elbírálja a díjreklamáció jogosságát, és annak eredményéről az előfizetőt a
díjreklamáció módjának megfelelő módon azonnal, vagy - amennyiben ez nem lehetséges legkésőbb 30 napon belül, írásban tájékoztatja. A díjreklamáció teljes elfogadása esetén
tájékoztatásnak a díjreklamációval érintett összegnek a szolgáltató által az előfizető részére
megküldött számlában szereplő jóváírása minősül, arról ezen felüli külön tájékoztatást nem
küld.
Ha a szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő
havi elszámolás alkalmával, egyébként a díjreklamáció elbírálásától számított 30 napon belül
- az előfizető választása szerint - a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó
kamatait az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy ha ez nem lehetséges, abban az
esetben a díjkülönbözetet és annak kamatait az előfizető részére egy összegben visszafizeti. A
díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértékének
el kell érnie a szolgáltatót, az előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékét,
melyet jelen általános szerződési feltételek 7.4 pontja szabályoz.
Az előfizető díjreklamációval a számla fizetési határidejétől számított egy éven belül élhet.
6.2.2 Kötbérigények intézése
A szolgáltató kötbér fizetésére köteles az alábbi esetekben:
a) amennyiben a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az általános szerződési feltételek
2.3 pontjában megjelölt határidőben nem kezdi meg;
b) amennyiben a Szolgáltató az átírás teljesítése kapcsán az általános szerződési
feltételek 9.3.2 pontjában meghatározott határidők elmulasztása esetén;
c) a szolgáltató az áthelyezés teljesítése kapcsán az általános szerződési feltételek 9.3.1
pontjában meghatározott határidők elmulasztása esetén;
d) a szolgáltatás bármely okból történő korlátozása megszüntetésének késedelmes
teljesítése (általános szerződési feltételek 5.2 pontja) esetén a szolgáltató minden
megkezdett késedelmes nap után;
Hatályos: 2014. február 01-től
File neve: Tv_aszf_20140201.docx
23. oldal, összesen: 68

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek

e) a hibabejelentés kapcsán elvégzett vizsgálatról történő előfizetői értesítés, illetve a
hiba kijavításának késedelmes teljesítése (általános szerződési feltételek 6.1 pontja)
esetén a szolgáltató
 az értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes nap
után az értesítés megtörténtéig, valamint
 a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig
terjedő időszakra
Az előfizetőt megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének
napjától esedékes.
A szolgáltatót terhelő kötbérfizetési kötelezettségnek a szolgáltató a szerződésszegő
magatartás vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül – az előfizetőt megillető
kötbér mértékéről és a kötbér teljesítésének módjáról szóló tájékoztatással együtt – köteles
eleget tenni. E kötelezettség teljesítését a szolgáltató nem kötheti az előfizető kötbérre
vonatkozó igényének bejelentéséhez. A szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének úgy
köteles eleget tenni, hogy
a) a kötbért a havi számlán jóváírja;
b) az előfizetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett
részét az előfizető részére egy összegben
 amennyiben a szolgáltató az előfizető szükséges adataival rendelkezik, banki
átutalással,
 személyesen az előfizető címén,
 egyéb esetben postai úton fizeti meg.
A postai úton vagy banki átutalással történő kifizetés esetében a szolgáltató a fizetendő
kötbérből levonhatja a postai úton történő kifizetés vagy a banki átutalás igazolható költségét.

6.3 Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az
előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos
viták rendezésének módja
6.3.1 Az előfizető jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén
A szolgáltató felelőssége az előfizetői hozzáférési pontig terjed, eddig a pontig köteles a
szolgáltató a vállalt célértékeket teljesíteni.
Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a szolgáltató az előfizető
vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.
A szolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem
elkerülése, illetőleg a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott
helyzetben tőle elvárható.
Nem minősül hibás teljesítésnek:
a) a hibát az előfizető által használt, megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező
végberendezés okozta;
b) a hiba az előfizető tulajdonában lévő végberendezésben van;
c) a hibát a végberendezés nem rendeltetésszerű használata okozta;
d) a hibát nem, vagy hiányosan jelentették be;
e) a hibát a szolgáltató a hibaelhárítási időn belül elhárította;
f) az előfizető nem biztosította a hibaelhárítás lehetőségét az érintett ingatlanon, feltéve
hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás;
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g) a szolgáltatás szünetelése.
Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az
előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben elvárható.
6.3.2 Az előfizetőt megillető kötbér mértéke
a) A szolgáltatás nyújtásának késedelmes megkezdése esetén (Általános Szerződési
feltételek 6.2.2. a) pontja) a kötbér összege:
 minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része;
 belépési díj hiányában az Előfizetői Szerződés alapján az adott Szolgáltatással
kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve az előre fizetett szolgáltatások
esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa.
Amennyiben az előfizetői szerződésben foglalt határidő teljesítésére a szolgáltató műszaki
okból nem képes, és ezért az előfizetői szerződést rendes felmondással megszünteti, a
szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől az
előfizetői szerződés megszűnéséig a fent meghatározott kötbér felét köteles megfizetni.
b) Az átírás késedelmes teljesítése esetén (Általános Szerződési feltételek 6.2.2. b)
pontja) a kötbér összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egytizede.
c) Az áthelyezés késedelmes teljesítése esetén (Általános Szerződési feltételek 6.2.2. c)
pontja) a kötbér összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának
egyharmada.
d) A szolgáltatás bármely okból történő korlátozása megszüntetésének késedelmes
teljesítése esetén (Általános Szerződési feltételek 6.2.2. d) pontja) a kötbér mértéke
 minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada;
 amennyiben a szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke
az előfizetői szerződés alapján az adott szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi
előfizetési díj, illetve előre fizetett szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy
harmincad részének négyszerese.
e) A hibabejelentés kapcsán elvégzett vizsgálatról történő előfizetői értesítés, illetve a
hiba kijavításának késedelmes teljesítése esetén (Általános Szerződési feltételek 6.2.2.
e) pontja) a kötbér mértéke a vetítési alap
 kétszerese az értesítés késedelmes teljesítése esetén;
 négyszerese a hiba kijavításának késedelmes teljesítése esetén, ha a hiba
következtében az előfizető a szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minőséghez
képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni;
 nyolcszorosa a hiba kijavításának késedelmes teljesítése esetén, ha a hiba
következtében az szolgáltatást nem lehet igénybe venni.
A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap:
1) a hiba bejelentését megelőző hat hónapra az előfizető által az adott előfizetői
szerződés alapján a hibabejelentéssel érintett szolgáltatással kapcsolatban kifizetett
(előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra
vetített összeg;
2) hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén annak teljes
időtartama alatt, az adott előfizetői szerződés alapján a hibabejelentéssel érintett
szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén
felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg;
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3) ha a hiba bejelentését megelőzően az előfizető az adott előfizetői szerződés alapján
a hibabejelentéssel érintett szolgáltatással kapcsolatban díjat még nem fizetett,
akkor a havi előfizetési díj alapján egy napra vetített összeg.
6.3.3 A szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja
Ha az előfizető nincsen megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági vagy
független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására.
A hatósági vagy független műszaki szakértői vizsgálat során a szolgáltató képviselője jogosult
jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a
szolgáltató köteles a meg nem felelés előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni.
A szakértő költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak
bizonyultak.

6.4 Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek
szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje
6.4.1 Az ügyfélszolgálat működése
A szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen a
szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, az ügyfélszolgálat elérhetőségein tájékoztatja
előfizetőit, és lehetőséget biztosít az előfizetői szerződéssel kapcsolatos ügyintézésre.
A szolgáltató ügyfélszolgálatának telefonon, e-mail-en való elérhetőségét biztosítja az
előfizetők számára.
A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését
köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású
hívhatósággal is biztosítani. E szabályt a belföldi hálózatból indított hívásokra kell
alkalmazni.
A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentésről a szolgáltató hangfelvételt készít,
amelyet visszakereshető módon – a hibaelhárítással kapcsolatos hibabejelentésre vonatkozó
bejelentés kivételéve, melyet a szolgáltató a hibaelhárítástól számított egy éves elévülési
időtartam végéig köteles megőrizni – a bejelentés időpontjától számítva legalább két évig
megőriz. A személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség
teljesítése keretében a szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos
beszélgetésről készített hangfelvételnek az érintett előfizető általi visszahallgatását - kérésre a szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben lehetővé tenni.
A hangfelvétel másolatát a szolgáltató köteles az előfizető kérelmére 30 napon belül, vagy a
hatóság felhívására a felhívásban megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani. Az
előfizető részére előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot
biztosítani.
6.4.2 A panaszok kezelési rendje
A szolgáltató a nyilvántartásba vett panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de
legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja és a jogszabályi előírások betartásával az előfizetőt a
vizsgálat eredményéről értesíti. Amennyiben a szolgáltató az előfizető panaszát elutasítja,
szolgáltató köteles az előfizetőt írásban arról tájékoztatni, hogy panaszával - annak jellege
szerint- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A szolgáltató köteles
Hatályos: 2014. február 01-től
File neve: Tv_aszf_20140201.docx
26. oldal, összesen: 68

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek

megadni az illetékes hatóság, illetve a szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület
levelezési címét.
6.4.3 Az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje
A szolgáltató az általa megadott ügyfélszolgálati időben - ügyfélszolgálat elérhetőségének
biztosítása keretében - köteles az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén a hívás
megkezdésétől számított legfeljebb 60 másodpercen belül ügyintéző bejelentkezését
biztosítani.
A szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, előfizetőit az általa megadott
ügyfélszolgálati időben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja.
6.4.4 Az ügyfelek tájékoztatása, értesítése
Ha jogszabály vagy a hírközlési hatóság valamely általános szerződési feltételnek vagy más
tájékoztatásnak a szolgáltató ügyfélszolgálatán történő közzétételét rendeli el, a tájékoztatás
internetes honlapján történő közzététellel tesz eleget.
Ha jogszabály az előfizető értesítését írja elő és amennyiben a szolgáltató számlalevelet is
küld, a szolgáltató köteles a számlalevél mellékletében értesíteni az előfizetőt.

6.5 A tudakozó szolgáltatás igénybevétele
A címben foglaltak a műsorterjesztési szolgáltatás szempontjából nem relevánsak, a jelen
általános szerződési feltételek ezek tekintetében rendelkezést nem tartalmaz.

6.6 Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren
kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető
testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető
testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése
Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást az általános szerződési feltételek 1. számú melléklete
tartalmazza.

7

Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér

7.1 Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke,
ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási
időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes
feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény
igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra
vonatkozó bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése,
módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási
feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj
visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja,
rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj
A szolgáltatás az egyedi előfizetői szerződésben és a jelen általános szerződési feltételekben
meghatározott előfizetési díjért vehető igénybe.
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A díjazás szabadáras.
A szolgáltató számlázási rendszere zárt, külső személyek által nem manipulálható. A számlák
aláírás és bélyegző nélkül hitelesek.
Az előfizetőt terhelő szolgáltatási díjak két csoportot alkotnak:
a) egyszeri díjak, valamint
b) havi előfizetési díjak
7.1.1 Egyszeri díjak
Az egyszeri díjak mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza, az egyszer díjak fajtáit pedig a 5.
számú melléklet.
7.1.2 Havi előfizetési díj
A havi díjat az előfizetői szerződés alapján havonta (illetve az előfizető eltérő választása
esetén a választott gyakorisággal), az általános szerződési feltételek 7.1.3 pontjában jelölt
számlázási ciklusnak megfelelően, tört havi igénybe vétel esetén az igénybe vétellel arányos
mértékben számít fel a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéért, mely díj magában foglalja a
rendszerüzemeltetés, karbantartás valamint a hibaelhárítás díját is. Az előfizetési díj nem
tartalmazza az 1996. I. törvény 79. §-ban rögzített készülék üzemben tartási díjat. Az előfizető
egy előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakoztatva 3 db végberendezésig egy havi díjat, illetve
ennél több végberendezés esetén 2 készülékenként plusz egy-egy havi előfizetési díjat fizet.
A havi előfizetési díj mértéke a jelen általános szerződési feltételek 1. számú mellékletét
képező csatornakiosztások szerint, programcsomagonként a 3. számú mellékletben került
feltüntetésre.
7.1.3 Számlázás ideje, módja, gyakorisága
A szolgáltató általi számlázás a szolgáltatónál vezetett előfizetői nyilvántartás, az előfizető
által igénybevett szolgáltatás alapján történik. A szolgáltató kizárólag az előfizetői
szerződésben szereplő, illetve az előfizetőnek biztosított és a jelen általános szerződési
feltételeknek megfelelő szolgáltatást jogosult kiszámlázni.
A szolgáltató az esedékes díjakról számlát küld az előfizetőnek, akinek a számla összegét az
azon feltüntetett határnapig kell kiegyenlítenie. A fizetési határidő nem lehet kevesebb a
számla keltétől számított 13 naptári napnál.
A számlázás történhet havonta, negyedévente, félévente és évente az előfizető választása
szerint.
A számlakibocsátás határideje: tárgyhó 26. napja és a tárgyhót követő hó 1. napja között.
A szolgáltató a számlát postai úton, vagy saját kézbesítő útján küldi meg az előfizető részére.
Ha az előfizető a számlát a tárgyhót követő hó 5-éig nem kapja meg, úgy ezt a szolgáltató
ügyfélszolgálatának köteles haladéktalanul bejelenteni és számlamásolatot igényelni. Az ezen
okból kiállított számlamásolat díjtalan. Amennyiben előfizető számlamásolatot nem igényel,
az ebből eredő előfizetőt ért károkért szolgáltató nem felel.
Ha bármelyik fizetési határnap munkaszüneti napra esik, a fizetés határnapja a következő
munkanap.
A szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és rendszeres díjat
vagy költséget az esedékesség napjától számított egy éven belül jogosult az előfizető felé
számlázni és érvényesíteni. Az előfizető által kezdeményezett csomagmódosítás és szünetelés
Hatályos: 2014. február 01-től
File neve: Tv_aszf_20140201.docx
28. oldal, összesen: 68

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek

alapján fizetendő előfizetési díj a szünetelés vagy módosítás kezdő időpontját követően
elkészített első számlán jelenik meg.
Az előfizetői szerződés megszűnése esetén, amennyiben az előfizetői szerződés
megszűnésének időpontja az azt követő számlázási ciklusra vonatkozó számla zárása utáni
időpontra esik, az előfizető a szolgáltatónak a megszűnés időpontjában fennálló szolgáltatási
feltételek szerint kiállított számláját köteles kiegyenlíteni. A szolgáltató az előfizető által ilyen
módon megfizetett előfizetési díjnak az előfizetői szerződés megszűnése okán szolgáltatással
nem fedezett részét a soron következő számlázási ciklusra vonatkozó számlájával jóváírja az
előfizető részére, és az előfizető döntése szerint beszámítja azt a szolgáltatótól igénybe vett
más szolgáltatás díjába vagy az előfizető részére az előfizető választása szerint banki
átutalással, vagy postai úton megfizeti.
A számla kiegyenlítése elsősorban az előfizető által az előfizetői szerződésben megjelölt
módon, de elsősorban a szolgáltató Hungária Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlájára
történő készpénzbefizetéssel, banki átutalással, vagy csoportos beszedési megbízás alapján
történhet.
A szolgáltató az összeg folyószámlájára kerülését ellenőrzi és nyilvántartásában kimutatja,
ügyfélszolgálata útján az előfizetőt érdeklődése esetén befizetéseiről tájékoztatja.
A szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az előfizető a
számlán feltüntetett időpontig a számla összegét nem fizeti meg. A késedelmi kamatfizetési
kötelezettség kezdő napja a számlán feltüntetett fizetési határidőt követő nap. A késedelmi
kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az előfizető a számla szerinti összeget
nem fizeti be. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
Az előfizetőt alaptalan díjreklamáció esetén - a befizetési határidőig ki nem egyenlített összeg
erejéig - késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.
A szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt értékben
köteles haladéktalanul visszafizetni. A szolgáltató késedelmi kamatfizetési kötelezettségének
a kezdő napja a számla befizetésének a napja, végső napja az összeg visszafizetésének napja.
A késedelmi kamat mértéke az előfizető és a szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén
egyaránt a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszerese.
A szolgáltató és az előfizető jogosult a másik féllel szembeni lejárt követelését beszámítás
útján érvényesíteni.
A szolgáltató az előfizető által teljesített befizetéseket a Ptk. 293. §-a szerinti módon számolja
el, így ha az előfizető kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás
kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra
kell elszámolni. Az előfizető eltérő rendelkezése hatálytalan.
7.1.4 A díjfizetés módja és ideje, a díjkiegyenlítés határideje
A rendszeres-, és az egyéb díjak megfizetése a – számlázási gyakoriságnak megfelelő –
tárgyidőszakra vonatkozóan utólag esedékes.
Az előfizetői hozzáférési pont kiépítés költsége nem díjnak, hanem költségtérítésnek
tekintendő, ami az egyedi szerződésben meghatározott ütemezés szerint, előre vagy utólag
esedékes.
A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve, és az
előfizetők az esedékes díjakat ennek megfelelően kötelesek megfizetni a szolgáltató részére.
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Amennyiben a szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva az előfizető később kap
számlát az esedékes díjairól, úgy a rendelkezésre álló, a fentiekben meghatározott határidő a
szolgáltató késedelmével meghosszabbodik.
Amennyiben valamely, rendszeresen számlázott díj módosításra kerülne, úgy a módosult díj a
módosításról szóló értesítésben megjelölt hatályba lépés napjával kezdődően teljesített
szolgáltatások vonatkozásában érvényes.
7.1.5 Kedvezmények
A szolgáltató dönthet kedvezmények, akciós ajánlatok felkínálásáról, amelyek a havi- vagy
egyszeri díjakat érinthetik. A szolgáltató a kedvezmények, akciók mértékét és részvételi
feltételeit közzéteszi. Az előfizető – amennyiben az előfizetői szerződés másképp nem
rendelkezik - egyszerre csak egy kedvezmény igénybevételére jogosult.
7.1.6 Határozott időtartamú szerződéshez fűződő kedvezmény
A szolgáltató a mindenkori általános szerződési feltételekben meghatározottaktól kedvezőbb
feltételek mellett biztosíthatja egyes szolgáltatások igénybevételét, amennyiben az előfizető
határozott időtartamra köt a szolgáltatóval szerződést.
Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor a szolgáltató által közzétett
valamely ajánlat alapján olyan kedvezményt vett igénybe, amelyet a szolgáltató
meghatározott szolgáltatási szint igénybe vételéhez és meghatározott időtartamra történő
szerződéskötéshez kötött, abban az esetben a határozott időtartam alatt az előfizető a
kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben:
a) amennyiben az előfizetői szerződését a határozott időtartam alatt rendes felmondással
megszünteti;
b) amennyiben az előfizetői szerződést a szolgáltató az előfizetőnek felróható okból
mondja fel a 12.3.3 és 12.3.4 pontokban leírt okok miatt. Ezekben az esetekben a
szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett
kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani;
c) amennyiben az előfizető az igénybe vett szolgáltatási szinthez képest szerződésmódosítást kezdeményez, valamint, ha határozott időtartamú szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg új előfizetői szerződést köt;
d) amennyiben az előfizető a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan területre, ahol az
előfizetői hozzáférési pont kiépítése nem lehetséges, vagy a szolgáltató nem nyújtja az
igénybe vett szolgáltatást;
e) amennyiben az előfizető személyében változás áll be oly módon, hogy a szerződést
egyéni előfizetőről üzleti/intézményi előfizetőre kéri átírni;
f) prémium / kiegészítő szolgáltatások esetében a fentieken túlmenően akkor is, ha a
kábeltelevíziós szolgáltatási szerződéshez fűződő kedvezményt az előfizető a fenti a)e) pontok miatt veszítette el.
A fenti esetekben az előfizető a határozott időtartamú szerződéshez fűződő kedvezményt
elveszti, és köteles egy összegben visszafizetni az egyedi előfizetői szerződésben
meghatározott kedvezményeknek (melyek lehetnek havidíjból adott, egyszeri díjból nyújtott
vagy egyéb kedvezmények) a fenti a-e) pontokban meghatározott időpontig igénybevett
összegét.
A szerződés megszüntetéséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények nem kerülnek
alkalmazásra, amennyiben az előfizetői szerződés a fenti, c) pontban meghatározott okból
szűnik meg, és az előfizető egyidejűleg a szolgáltatóval új, határozott idejű előfizetői
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szerződést köt, ugyanazon szolgáltatás más szolgáltatási szintjére, és az új határozott idejű
szerződést legalább az eredeti szerződés időtartama lejártának időpontjáig fenntartja, illetve az
új szerződés tekintetében az a)-f) pontokban meghatározott körülmények az eredeti szerződés
időtartamának lejárati időpontjáig nem következnek be.
Az eredeti szerződés alapján nyújtott kedvezményt az előfizető elveszti, ha az így megkötött
új szerződés tekintetében az a)-f) pontokban rögzített körülmények valamelyike az eredeti
szerződés időtartamának lejárati időpontjáig bekövetkezik. Ilyen esetben a szolgáltató
jogosult az eredeti szerződés - annak megszűnésének időpontjáig - időarányos kedvezményeit,
illetve az új szerződés tekintetében igénybe vett időarányos kedvezményeket egy összegben
érvényesíteni az előfizetővel szemben.
Amennyiben az egyedi előfizetői szerződésben rögzített határozott időtartam eltelt, és az
előfizető újabb határozott időtartamra nem köt előfizetői szerződést, ugyanakkor a
szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, úgy az előfizető a szolgáltatóval – ráutaló
magatartással - határozatlan idejű előfizetői szerződést köt, az általános szerződési
feltételekben foglalt havidíjon (listaáron). A határozott időtartam lejártáról szóló értesítésében
a szolgáltató – választása szerint - az előfizető részére a határozatlan idejű szerződés
keretében igénybe vehető kedvezményeket kínálhat. Ilyen tartalmú szolgáltatói ajánlat, vagy a
szolgáltató által az általános szerződési feltételekben és az egyedi előfizetői szerződésben
foglaltakhoz képest az előfizető számára biztosított kedvezmények megvonását követően
(amennyiben ezek helyett újak nem kerülnek felajánlásra) az előfizetői szerződés annak
eredeti feltételei szerint, azaz listaáron folytatódik tovább. A kedvezmények ilyen módon
történő biztosítása vagy megvonása az előfizetői szerződés feltételeiben nem eredményez
módosítást, az az általános szerződési feltételekben és az előfizetői szerződésben
rögzítettekhez képest, az előfizető javára történő eltérésként minősül.
7.1.7 Határozatlan időtartamú szerződéshez fűződő kedvezmény
A szolgáltató a mindenkori általános szerződési feltételekben meghatározottaktól kedvezőbb
feltételek mellett biztosíthatja egyes szolgáltatások igénybevételét határozatlan időtartamú
szerződés megkötése mellett is. A kedvezőbb feltételeket és alkalmazásuk szabályait az
akciós feltételek tartalmazzák. Amennyiben a kedvezmény meghatározott időtartamon
keresztül az általános szerződési feltételekben foglalt díjakhoz képest alacsonyabb díjazást
jelent, a meghatározott időtartam elteltével a szolgáltatás az általános szerződési feltételekben
foglalt díjazáson vehető igénybe. Amennyiben a kedvezmény határozatlan időtartamon
keresztül jelent az általános szerződési feltételekben foglalt díjakhoz képest alacsonyabb
díjazást, a szolgáltatás a kedvezményes díjon a szolgáltató ellenkező értesítéséig vehető
igénybe. Az értesítés átvételét követően az előfizetőt az általános szerződési feltételek 9.2.3
pontjában foglalt jogok illetik meg.
7.1.8 Késedelmi kamat
Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámolni előfizető felé.
A késedelmi kamat mértéke: a tartozás összegének a Ptk. 301 § (1) bekezdésében és 301/A. §ában meghatározott, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat százaléknak és a késedelmes
napok számának szorzata.
A késedelmes időszak első napja a befizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamat
százalékos mértéke egyéni előfizető esetében a Ptk. 301 § (1) bekezdésében meghatározott
mérték, üzleti/intézményi előfizető esetén a Ptk. 301/A. § szerinti mérték.
Hatályos: 2014. február 01-től
File neve: Tv_aszf_20140201.docx
31. oldal, összesen: 68

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek

Késedelmi kamat illeti meg a szolgáltatót alaptalan díjreklamáció esetén a fizetési határidőig
be nem fizetett számlaösszegre vonatkozóan.
A szolgáltató által hibásan kiszámlázott és pénzügyileg rendezett tételek esetében - az
előfizetői díjreklamáció jogossága esetén - az előfizetőt a fent hivatkozott késedelmi kamattal
egyező mértékű jóváírás illeti meg a befizetés és az előfizetőnek való visszautalás közti
időszakra.
7.1.9 Vagyoni biztosíték
A szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett, továbbá az esetleges díjhátralék
biztosítékaként az előfizetőtől vagyoni biztosítékot kérni.
Vagyoni biztosíték:
a) ingón vagy ingatlanon alapított jelzálogjog, melynek összege az előfizetőt terhelő havi
rendszeres előfizetési díj összegének ötszöröse, és amelynek alapításával kapcsolatos
költségek ugyancsak az előfizetőt terhelik.
b) pénzbeli óvadék: amennyiben az előfizető egy éven belül kétszer tizenöt napos fizetési
késedelembe esik, a szolgáltató jogosult az előfizetőt pénzbeli vagyoni biztosíték, mint
óvadék nyújtására felhívni. Az óvadék összege megegyezik az előfizető előfizetői
szerződése alapján egy hónapra vetített összeg kétszeresével. Negyvenöt napos fizetési
késedelem esetén a szolgáltató jogosult díjigényét az óvadékból kielégíteni. Az
előfizető köteles a szerződés időtartama alatt az óvadék összegét folyamatosan a
szolgáltatónál letétbe helyezni. Amennyiben az óvadék összegéből a szolgáltató
díjhátralék címén érvényesíti igényét, az előfizető köteles az óvadék összegét a levont
összeggel a levonásról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül
kiegészíteni.
Amennyiben az előfizetői jogviszony megszűnik, a szolgáltató az óvadéknak a tartozásokkal
csökkentett összegét kamatmentesen, egy összegben átutalja az előfizető által megjelölt
pénzforgalmi számlára, vagy azt ügyfélszolgálati pénztárából kifizeti.

7.2 A kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt
érintő eltérések
7.2.1 Fizetési módok
Az előfizető saját választása szerint készpénzben vagy pénzintézeten keresztül egyenlítheti ki
számláit.
a) Készpénzes fizetési módok:
1) a szolgáltató által biztosított készpénz befizetési megbízással a Hungária
Takarékszövetkezet fiókjaiban;
2) az előfizetőt felkereső díjbeszedő részére történő befizetéssel.
b) Pénzintézeten keresztül történő fizetési módok:
1) az előfizető által adott megbízás alapján pénzintézetnél vezetett folyószámláról
(csoportos beszedési megbízás). Sikertelen beszedési kísérlet esetén azonban a
szolgáltató jogosult készpénz befizetési megbízáson beszedni az elmaradt
szolgáltatási díjakat;
2) az előfizető részéről banki átutalással;
A b) pontban meghatározott fizetési módok esetében előfizetőnek kell gondoskodnia a pénz
egyértelmű azonosítására vonatkozó adatok közléséről, illetve az 1) pont esetében a pontos
adatok megadásáról, melynek elmulasztásából eredő következményekért az előfizető felel.
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A szolgáltató saját belátása szerint lehetőséget biztosíthat naptári negyedéves-, féléves-, és
éves előre fizetésre, mely esetben az előfizetők díjkedvezményben részesülhetnek. A
díjkedvezmény csak abban az esetben érvényes, ha az előfizető a díjat annak esedékességéig
megfizeti és a szolgáltatási szerződést a teljes időszak alatt nem módosítja vagy mondja fel.
A számla azon a napon kiegyenlített, amikor a szolgáltató bankszámláján az előfizető által
fizetett összeg jóváírásra kerül, illetve a pénztári vagy díjbeszedői befizetés napja.
7.2.2 Összevont számlázás
Amennyiben a szolgáltató az előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatásról (kábeltelevízió,
internet és telefon) egy, a szolgáltatási díjakat összevontan tartalmazó számlát állít ki, és az
előfizető által a szolgáltatónak megfizetett díj ily módon a kiszámlázott díjakat nem fedezi,
abban az esetben - feltéve, hogy az előfizető előzetesen nem rendelkezett arról, hogy a
befizetett díjat mely szolgáltatásra szánja- a szolgáltató az alábbiak szerint számítja be az
előfizető által teljesített részteljesítéseket:
a) régebben lejárt tartozás;
b) azonos lejárat esetén az előfizetőre terhesebb tartozás;
c) egyenlő mértékben terhes tartozások esetén a kevésbé biztosított követelés.
A fentiekben meghatározott beszámítási sorrendet követően fennmaradó, illetőleg az előfizető
döntésétől függő túlfizetés, vagy előre fizetés esetén a szolgáltató az előfizető befizetéseit az
ügyfélszámához rendelten, egy ún. előfizetői folyószámlán tartja nyilván, majd az előfizető
következő időszaki számláján szereplő fizetendő végösszegből levonásra kerül az előfizető
folyószámlán lévő túlfizetett összeg. A szolgáltató a túl- vagy előrefizetések után kamatot
nem fizet.

7.3 Az akciók és akciós díjak elérhetősége
A szolgáltató dönthet kedvezmények, akciós ajánlatok felkínálásáról, amelyek a havi- vagy
egyszeri díjakat érinthetik. A szolgáltató a kedvezmények, akciók mértékét és részvételi
feltételeit honlapján közzéteszi. Az előfizető egyszerre csak egy kedvezmény igénybevételére
jogosult. A szolgáltató az egyes akciókban választása szerint határozza meg a részvételre
jogosultak körét, és a részvétel egyéb feltételeit. A szolgáltató – mivel szerződéskötési
kötelezettség nem terheli – jogosult az akcióban való részvételt bármely előfizető vagy ügyfél
tekintetében megtagadni.

7.4 A kártérítési eljárás szabályai
Amennyiben az előfizetőt a szolgáltató eljárása, magatartása okán kár éri, az előfizető
jogosult a kártérítés iránti igényét - az annak igazolására szolgáló, a polgári jog általános
szabályai szerint a kártérítési igény elbírálásához szükséges minden adat megadásával - a
jelen általános szerződési feltételek 6.2 pontjában meghatározott módon a szolgáltató felé
bejelenteni. A kártérítési igény elbírálásához szükséges minden adat hiánytalan beérkezését
követően a bejelentést a szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek 6.2 pontjában
meghatározott általános szabályok szerint vizsgálja és válaszolja meg az előfizető részére.

7.5 A kötbér meghatározása, mértéke és módjai
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A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek 6.2.2 pontjában meghatározott
szerződésszegése esetén az előfizető részére a jelen általános szerződési feltételek 6.3.2
pontjában meghatározott mértékű kötbér megfizetésére köteles.

8

A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás
részletes szabályai

A címben foglaltak a műsorterjesztési szolgáltatás szempontjából nem relevánsak, a jelen
általános szerződési feltételek ezek tekintetében rendelkezést nem tartalmaz.

9

Szerződés időtartama

9.1 A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának,
korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei,
különösen a határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának
esetei
9.1.1 A szerződés időtartama
Az előfizetői szerződés határozott és határozatlan idejű lehet.
Határozott idejű szerződés legfeljebb 24 (huszonnégy) hónapos időtartamra vagy a
mindenkori akciós ajánlatokban meghatározott időtartamra köthető. A határozott időtartamra
kötött előfizetői szerződés a határozott időtartam lejártával, annak utolsó napján megszűnik. A
határozott időtartam lejártát követően a felek ráutaló magatartása alapján határozatlan
időtartamú szerződés jön létre különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha a
szolgáltató a határozott időtartam lejártát követően a szolgáltatást tovább nyújtja, az előfizető
pedig a határozott időtartam lejártát követően a szolgáltatást legalább 15 napon keresztül
igénybe veszi. A szolgáltató a határozott időtartam lejártát megelőzően tájékoztatja az
előfizetőt, hogy a határozott időtartam alatt igénybevett szolgáltatást milyen díjon kínálja
tovább az előfizetőnek, mely nem lehet magasabb, mint a lejárat napján hatályos listaár. Az
előfizető ráutaló magatartása az értesítésben foglalt díjon történő szolgáltatás igénybevételére
irányul. Az előfizető az értesítést követően, de a határozott időtartam lejártát követő 15 napon
belül tájékoztathatja a szolgáltatót arról, hogy a határozatlan időtartamú szerződés létrejöttét
nem kívánja.
9.1.2 A szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése
A szolgáltató a szolgáltatás korlátozására jogosult úgy a határozatlan, mint a határozott
időtartamú előfizetői szerződés vonatkozásában az 5.2. pontban meghatározott esetekben
azzal, hogy az előfizetői szerződés időtartama a korlátozás időtartamával meghosszabbodik.
A szolgáltatás szünetelésére az 5.1. pontban foglaltak szerint úgy a határozatlan, mint a
határozott időtartamú előfizetői szerződés vonatkozásában sor kerülhet azzal, hogy
amennyiben az előfizető kedvezményes akció keretében határozott időre veszi igénybe a
szolgáltatást, az előfizető kérésére történő szüneteltetés esetén a kedvezményes akció
keretében meghatározott szerződéses időszak a szünetelés időtartamával meghosszabbodik.
9.1.3 A szerződés megszűnése
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A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik
a) valamelyik fél általi felmondással;
b) a szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén;
c) a természetes személy előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy
az átírást nem igényli;
d) a nem természetes személy előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;
e) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes
programcsomagokat, prémium műsorokat, értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is
külön-külön vagy összességükben) szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén,
melyről a szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban
értesíti az előfizetőt;
f) a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével;
g) a felek közös megegyezésével;
h) 6 hónapot meghaladó szüneteltetés esetén (ettől a szolgáltató az előfizető kérésére
eltekinthet).
A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik
a) a határozott idő leteltével, amennyiben a felek az egyedi előfizetői szerződésben
eltérően nem állapodtak meg;
b) a szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén;
c) a természetes személy előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy
az átírást nem igényli;
d) a nem természetes személy előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;
e) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes
programcsomagokat, prémium műsorokat, értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is
külön-külön vagy összességükben) szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén,
melyről a szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban
értesíti az előfizetőt;
f) a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével;
g) a felek közös megegyezésével;
h) a szolgáltató általi és az előfizető szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás
esetén;
i) az előfizető általi és a szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás
esetén;
j) az előfizető vagy a szolgáltató általi rendes felmondás esetén;
k) 6 hónapot meghaladó szüneteltetés esetén (ettől a szolgáltató az előfizető kérésére
eltekinthet).

I.

II.

A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondására a szolgáltató az alábbi esetekben
jogosult:
A. A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése címén az előfizetői szerződést
tizenöt napos határidővel rendkívüli felmondással mondhatja fel, ha
1. az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának
rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a szolgáltató a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem
szünteti meg,
2. az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi
lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a szolgáltató által
felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket
elvégezze, vagy
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3. az előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató a jogkövetkezményekre
figyelmeztető értesítését követően is a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik
személy részére továbbértékesíti, vagy
4. az előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja,
5. az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is
jogosulatlanul vételezi a műsorjelet, a beérkező műsorjelet harmadik személynek
jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja.
B. A szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel rendkívüli
felmondással mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a
jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal
követő második értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy
kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül sem egyenlítette ki.
Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha
1. a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának
megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 10.000 Ft-nál
magasabb havi előfizetési díj esetén az 10.000 Ft-ot, vagy ha
2. az előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése
érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez
kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az előfizető a szolgáltatás igénybevétele
után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat
folyamatosan megfizeti,
3. az előfizető díjfizetési kötelezettségét a második értesítés megtörténtét
követően, annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától
számított 3 napon belül kiegyenlítette és azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlő
módon igazolta.
Amennyiben a szolgáltató az általános szerződési feltételeket, vagy az általános szerződési
feltételeket az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően egyoldalúan módosítja és a
módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az
értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a
határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott
időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott
időtartalomból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az
előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől
nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor vagy módosításakor a
szolgáltató által közzétett valamely különleges ajánlat alapján határozott időtartamú szerződés
keretén belül olyan feltételes kedvezményt vett igénybe, amelyet a szolgáltató az ajánlatban
(akcióban) megjelölt szolgáltatási szinthez és meghatározott kötelező szerződéses
időtartamhoz kötött, abban az esetben ezen időszak alatt az előfizető a feltételes kedvezmény
összegét elveszti az alábbi esetekben:
a. amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését rendes felmondással megszünteti,
vagy
b. amennyiben a szolgáltató az általános szerződési feltételeket, vagy az általános
szerződési feltételeket az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően egyoldalúan
módosítja és a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket nem
tartalmaz és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti, azonban az előfizető a
szerződést felmondja, vagy
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c. amennyiben az előfizetői szerződést a szolgáltató az előfizető szerződésszegése
(különösen a 9.1.3 A 1.-4. vagy 9.1.3 B pont esetei) miatt mondja fel, vagy
d. amennyiben az előfizető az igénybe vett szolgáltatási szinttől alacsonyabb szintre
vonatkozó szerződés-módosítást kezdeményez, vagy
e. amennyiben az előfizető a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan földrajzi területre, ahol
a szolgáltató nem nyújtja az igénybevett szolgáltatást, vagy a szolgáltató alkalmas
műszaki hálózattal nem rendelkezik, vagy
f. amennyiben az előfizető a szolgáltatás szüneteltetését kezdeményezi, vagy
g. amennyiben az előfizető érdekkörébe tartozó okból a szolgáltatás korlátozására kerül
sor.
A fenti esetek bármelyikének bekövetkeztekor az előfizető a feltételes kedvezményt elveszti,
és a kapott kedvezmények összegének a szerződés megszüntetéséig, vagy megszűnéséig
történő, egyösszegű visszafizetésére köteles.
A jelen pont szerinti általános szabályok abban az esetben alkalmazandók, amennyiben az
általános szerződési feltételek melléklete(i), vagy a szolgáltató által meghirdetett
kedvezményes ajánlatok (akciók), vagy az egyedi előfizetői szerződés feltételei ezen általános
szabályoktól nem térnek el.

9.2 Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató
jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő
tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban
az előfizetőt megillető jogok
9.2.1 Szerződésmódosítás fajtái, alakisága
Az előfizetői szerződés közös megegyezéssel a felek egyező akaratnyilvánításával
módosítható, illetőleg az alább, illetve jogszabályban meghatározott esetekben egyoldalúan
módosítható.
A szerződésmódosításra a szerződéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni,
azaz a szerződés módosítható írásban, szóban vagy ráutaló magatartással. Az előfizető
bármilyen szerződésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha
előfizetőnek a szolgáltatóval szemben fennálló, nem vitatott díjtartozása nincs.
Ha az előfizető képviseletében harmadik személy az előfizetői szerződés ügyfélszámának
megadásával az ügyfélszolgálatnál az előfizetői szerződés módosítását kezdeményezi, a
szolgáltató a harmadik személyt az előfizető által szerződéskötésre meghatalmazott
képviselőnek tekinti. Távollévők közötti szerződésmódosítás kezdeményezése esetén, ha a
módosítást az előfizető képviseletében harmadik személy az előfizető ügyfélszámának
megadásával kezdeményezi, a szolgáltató a harmadik személyt az előfizető által
szerződésmódosításra meghatalmazott képviselőnek tekinti. Ezek a rendelkezések nem
alkalmazhatók, ha az előfizető a szolgáltatóval közölt írásbeli nyilatkozatban eltérően
rendelkezett.
9.2.2 A szolgáltató egyoldalú módosítási joga
9.2.2.1 A szolgáltató az előfizetői szerződést az alábbi esetekben módosíthatja
egyoldalúan
a) ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy
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b) az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt
feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy
elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás
nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a
szolgáltatót az egyedi előfizetői szerződés egyoldalú – lényegesnek nem minősülő módosítására feljogosító esetek a következők:
1) a gazdasági (különösen az üzemeltetési, működési költség változása, infláció)
és/vagy műszaki (pl. fejállomás csere, hálózati fejlesztések) körülmények olyan
változása, amelyek következtében a szolgáltató az előfizetőknek nyújtott
szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani;
2) a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége;
3) az elírások javítása;
4) a közérthetőséget szolgáló, az adott rendelkezés tartalmát vagy a már nyújtott
szolgáltatások igénybevételének feltételeit érdemben nem érintő javítások,
pontosítások, átfogalmazások, a szöveg szerkezetében történt módosítások
(ideértve az egyes szolgáltatási csomagok nevének módosítását is);
5) ha a szerződéses jogviszonyok, szerzői jogi okok, az előfizetői igények, a
jelszolgáltatás körülményei vagy egyéb érdekek, körülmények figyelembe
vételével (ide értve az előfizetői igények, valamint a műsordíjak gazdasági
hatásának és a műsorok minőségi jellemzői adatainak összevetését is) a
programválaszték, a programcsomagokban található csatornák, vagy a
programcsomagok száma, összeállítása módosul;
6) amennyiben a módosítás az előfizető által igénybe vett szolgáltatás valamely
jellemzője, vagy valamely rendelkezés tekintetében az előfizetőre nézve kedvező
változást eredményez;
7) amennyiben a szolgáltató a szolgáltatást határozatlan idejű szerződés keretében, az
általános szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatási díjakhoz képest
kedvezményes díjon nyújtja az előfizető részére, oly módon, hogy a kedvezmény
biztosítására meghatározott időtartamot nem garantál, vagy a garantált
kedvezményes időtartam lejár, és a nyújtott kedvezményt a szolgáltató
visszavonja, vagy annak mértékét megváltoztatja.
c) Vis Maior, vagy a szolgáltatón kívül álló bármely körülményben (különösen valamely
szolgáltatott műsor megszűnése vagy a műsortulajdonosnak műsora terjesztésére
vonatkozó rendelkezésének megváltozása, az adókban, közterhekben és
szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi
költségek) bekövetkezett lényeges változás indokolja.
d) az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek
kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg.
Az előfizetői szerződés lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás
igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás.
Szolgáltató az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása esetén az előfizetőt a módosítás
hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni az Eht. 144. § (3)(6) bekezdéseiben, valamint a Rendelet 15. § (2)-(3) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint.
9.2.2.2 A szolgáltató az általános szerződési feltételeket a 9.2.2.1
meghatározott, és az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan

pontban

1) az általános szerződési feltételek szövegére irányuló egyéb módosítás, amely nem
érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, melyek: a szöveg
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helyesbítése, pontosítása, átfogalmazása, illetve folyamatok módosítása (ideértve az
egyes szolgáltatási csomagok nevének módosítását is);
2) szolgáltatási csomagok megszüntetése a jövőre nézve, azzal, hogy ez a már megkötött
egyedi előfizetői szerződéseket nem érintheti.
Az általános szerződési feltételek lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás
igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás.
Új szolgáltatás, szolgáltatási csomag bevezetése esetén - amennyiben azok nem érintik a már
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket, vagy ha a módosítással kizárólag valamely
előfizetői díj csökken - a fenti egyoldalú módosításra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak,
és az előfizetők azokról a hatálybalépést megelőzően vagy azzal egy időben kerülnek
tájékoztatásra.
Szolgáltató az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén az előfizetőt a
módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni az
általános szerződési feltételek 9.2.2.1 pontjában foglaltaknak megfelelő módon, az alábbi
tartalommal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pontos utalás az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseire;
a módosítások lényegének rövid leírása;
a módosítások hatálybalépésének időpontja;
a módosított és közzétett általános szerződési feltételek elérhetősége;
a módosítás indokolása;
az előfizetőt az egyoldalú módosításra tekintettel megillető jogosítványok.

A szolgáltató nem köteles a 30 (harminc) napos értesítési határidő betartására olyan
esetekben, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése
miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti,
vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken.
9.2.3 Az előfizetőt, ügyfelet az előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek
egyoldalú módosítása esetén megillető jogok
Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az
előfizető az értesítés kézhezvételétől, illetőleg a közlemény megjelenésétől számított 15
napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult – azonnali hatállyal - felmondani az
előfizetői szerződést.
Amennyiben az előfizető az egyedi előfizetői szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a
szolgáltatást meghatározott időtartamig, az ebből eredő kedvezményekért veszi igénybe, úgy
az előfizető a szerződést csak akkor mondhatja fel, ha a módosítás az általa igénybe vett
kedvezményeket kedvezőtlenül érinti. Amennyiben az előfizető e feltételekkel mondja fel a
szolgáltatásra irányuló szerződést, úgy a szolgáltató nem követelheti a kedvezményeknek a
felmondást követő időszakra eső összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje
legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő
lejártáig jogosult felszámítani.
Amennyiben a szolgáltató az egyoldalú előfizetői szerződés vagy általános szerződési
feltételek módosításról szóló értesítésében megadott határidőn belül az előfizető nem él a
szolgáltatói szerződésmódosítás esetére megillető jogával, úgy ezen magatartások az előfizető
részéről a módosított feltételek elfogadását jelentik.
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Amennyiben az előfizetői szerződés vagy az általános szerződési feltételek módosítására a
szolgáltatási díjak változása miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak
minősül, ha arról a felek az egyedi előfizetői szerződésben ekként állapodtak meg.
Amennyiben a szolgáltatásra irányuló ajánlat megtételét követően a szolgáltató az általános
szerződési feltételeket egyoldalúan módosítja, abban az esetben az általános szerződési
feltételek közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül az ügyfél minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződés megkötésétől.
9.2.4 Az előfizetői szerződés felek általi, kölcsönös akarat-elhatározással történő
módosítása
A szolgáltató az előfizetői szerződés módosítását a szerződés megkötésére vonatkozó
szabályok szerint írásban, szóban vagy ráutaló magatartással kezdeményezheti. Az előfizető a
szolgáltató kezdeményezését az előfizetői szerződés módosítására a következő módon
fogadhatja el, amely elfogadással az előfizetői szerződés módosítása – a szerződésmódosítási
ajánlatban megjelölt feltételekkel és időpontban - hatályba lép:
a)
b)
c)
d)

postai úton megküldött írásbeli kifejezett nyilatkozatával;
elektronikus levélben megküldött kifejezett nyilatkozatával;
közvetlen egyéb elektronikus hírközlés útján hozzájárulásával;
ráutaló magatartással.

Az előfizetői szerződés módosítására vonatkozó ajánlat ráutaló magatartással történő
elfogadását jelenti az előfizető részéről különösen a szolgáltatás, illetőleg a szolgáltatás
megváltozott feltételrendszer szerinti igénybevétele vagy a szolgáltató által számlázott díjak
előfizető általi megfizetése. Önmagában a nyilatkozattétel elmulasztása csak akkor tekinthető
ráutaló magatartással történő elfogadásnak, amennyiben ebben a felek az egyedi előfizetői
szerződésben megállapodtak.
A nyilatkozattétel elmulasztása – ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződés
kivételével - nem minősülhet az előfizető vagy az ügyfél számára többletterhet jelentő, az
adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő
szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat
elfogadásának.
Az előfizető jogosult a szolgáltatónál – a jelen általános szerződési feltételekben
meghatározott kapcsolattartási pontokon - kezdeményezni az előfizetői szerződés
módosítását. Amennyiben az előfizető saját elhatározásából a szolgáltatót elektronikus
levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján keresi meg, úgy kell tekinteni, hogy az
előfizető az elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő
értesítéséhez hozzájárult. Az előfizető által kezdeményezett előfizetői szerződés módosítás
annak szolgáltató általi elfogadásával jön létre, és a felek megállapodása szerint lép hatályba.

9.3 Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a
módosítás teljesítésének határideje
9.3.1 Áthelyezés
Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató szolgáltatási területén belül
változtatni kívánja, a szolgáltató az előfizető erre irányuló kérelme teljesítésének műszaki
feltételeit az igény beérkezését követő 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről
az előfizetőt értesíti.
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Áthelyezés a szolgáltató szolgáltatási területén és csak akkor biztosítható, ha a kért új
előfizetői hozzáférési ponton a szolgáltató az általános szerződési feltételek 4. pontjában
meghatározott, megfelelő műszaki feltételekkel rendelkezik. Ha a szükséges műszaki
feltételek nem állnak fenn, akkor a szolgáltató az előfizető igényét elutasítja, és őt erről a
tényről írásban értesíti.
Amennyiben a kérelem teljesítésének műszaki feltételei fennállnak, szolgáltató az előfizető
áthelyezésre irányuló kérelmét az igény beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül,
vagy az előfizető által az igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb annak beérkezésétől
számított 3 (három) hónapon belül teljesíti.
Az áthelyezés díjköteles, melynek mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.
Szolgáltató nem köteles áthelyezni az előfizetői hozzáférési pontot az előfizető kérésére
akkor, ha az előfizetőnek a szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn.
Szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatást abban az esetben, ha a szolgáltatás
áthelyezése műszakilag lehetséges ugyan, azonban az előfizető az áthelyezéssel érintett
ingatlanokon nem biztosítja az előfizetői hozzáférési ponthoz történő hozzáférés lehetőségét
feltéve, hogy az áthelyezéshez a hozzáférésre szükség van. Amennyiben az áthelyezésre az
előfizetőnek felróható fenti okból nem kerül sor a szolgáltató általi, a teljesítési időpont
megjelölését tartalmazó előfizetői értesítést követő 30 napon belül, ez a tény a szolgáltatás az
általános szerződési feltételek 12.1. j) pontban foglalt lehetetlenülésének minősül, melynek
következtében a 30. napon az előfizetői szerződés megszűnik.
9.3.2 Átírás
Szolgáltató az előfizető kérésére - a 3. sz. mellékletben meghatározott átírási díj fizetése
ellenében - módosíthatja az előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés,
öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az előfizetői
hozzáférési pont helye megváltozna. Nem tekintendő átírásnak az előfizető adatainak
változása, amennyiben személye nem változik. Az előfizető átírás esetén belépési díj
fizetésére nem kötelezhető.
Előfizető és az új ügyfél közös kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést a
szolgáltató által meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő átírási kérelem
beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül átírja az új ügyfélre, amennyiben a műszaki
feltételek nem változnak, és az új ügyfél az előfizetői hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan
jogszerű használója. Díjtartozás esetén a szolgáltató az átírási kérelmet teljesítheti azzal a
feltétellel, hogy ebben az esetben a díjhátralék megfizetésére az új (jogutód) előfizető lesz
köteles.
A teljesítési határidő a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő átírási kérelem
beérkezését követően kezdődik meg. A határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden
késedelmes nap után az átírás díjának egytizedével megegyező összegű kötbért köteles fizetni,
és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni.
Az átírási kérelem elutasítása esetén a szolgáltató a kérelmezőt postai úton írásban vagy egyéb
elektronikus hírközlés útján értesíti.
Amennyiben egyéni előfizetői szerződés átírását kérik üzleti/intézményi ügyfélre, az
üzleti/intézményi illetve egyéni előfizetőre vonatkozó, a 3. számú mellékletben közölt
egyszeri belépési díj különbözetet is meg kell fizetni, de az átírást kérő ebben az esetben sem
köteles belépési díjat fizetni a szolgáltatónak.
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A határozatlan idejű előfizetői szerződések esetében, az előfizető halála esetén az előfizetői
hozzáférési pont létesítési helyének örököse kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői
szerződést az által meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő átírási
kérelem beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az örökösre átírja, feltéve, hogy a
jogutód az előfizető esetleges díjhátralékát megfizeti.
Öröklés esetén az átírás szabályai az alábbiak:
Szolgáltatónak az előfizető haláláról történt tudomásszerzésével (halotti anyakönyvi kivonat
eredeti vagy hitelt érdemlő másolatának bemutatása) az előfizetői jogviszony az előfizető
halálának időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve ha az örökös/örökösök, illetve
a túlélő házastárs az előfizetői szerződés átírását kérik.
A szolgáltató az öröklés tényének hitelt érdemlő módon történő bizonyítása esetén (jogerős
hagyatékátadó végzés bemutatása) az örökös írásbeli kérelmére a szolgáltatást változatlan
feltételekkel, átírási díj megfizetése mellett átírja az örökösre. Több örökös esetén az
örökösök írásbeli megállapodása az irányadó. Ha a hagyatéki eljárás bejezését követő 30
napon belül az előfizetői jogviszony folytatásáról nem állapodnak meg, úgy a jogviszony az
előfizető halálának időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik.
Amennyiben a túlélő házastárs a haszonélvezeti jogával terhelt ingatlan használója marad, a
szolgáltató az özvegyi haszonélvezeti jog keletkezését öröklési esetként kezeli. Ebben az
esetben a lakásban maradó özvegy átírási kérelmét örökléstől függetlenül, átírási díj
megfizetése ellenében kérésre az általános szabályok szerint, az ott meghatározott határidővel
teljesíti.
A szolgáltató az előfizető haláláról történő tudomásszerzés időpontjától az örökös/örökösök,
illetve a túlélő házastárs átírásra vonatkozó kérelméig vagy a hagyatéki eljárás befejezését
követő 30. napig a jogviszonyt díjmentesen szüneteltetheti. A szünetelés maximális
időtartama 6 hónap, ennek elteltét követően az előfizetői jogviszony automatikusan
megszűnik.
Az átírás feltételei nem alkalmazhatóak arra az esetre, ha az átírással egyidejűleg az előfizetői
hozzáférési pont helye is megváltozik. A szolgáltató új szerződéskötési igényként kezeli azt
az esetet, amikor egyidejűleg átírás és áthelyezés iránti kérelem kerül hozzá benyújtásra.
9.3.3 Csomagmódosítás
Előfizető a szolgáltatási jogviszony időtartama alatt szolgáltatási csomag módosítását
kezdeményezheti, mely esetben az előfizetőt a 3. sz. mellékletben meghatározott díjfizetési
kötelezettség terheli.
Az új programcsomag igénybevételét a szolgáltató a kérelem tudomásulvételét követő 5 (öt)
munkanap alatt biztosítja – a felek ellenkező megállapodásának hiányában. Előfizető az új
szolgáltatási csomag igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát legkorábban a módosításnak
előfizető által szándékolt megvalósulását megelőző 30. naptól teheti meg joghatályosan. A
szolgáltató nem köteles az előfizető szolgáltatási csomagját módosítani, ha az előfizetőnek a
szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn.
A határozott időtartamra kedvezményes feltételekkel megkötött előfizetői szerződés
szolgáltatási csomagja csak az előfizetői szerződésben, így különösen az általános szerződési
feltételekben és a vállalt akciós feltételekben meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett
módosítható.
9.3.4 Változás az előfizető adataiban
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Előfizető az előfizetői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást – ideértve a
számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 15
(tizenöt) napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából vagy
késedelmes teljesítéséből eredő kárért szolgáltató nem felel.

10 Adatkezelés, adatbiztonság
10.1 A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk
célja, időtartama
A szolgáltató köteles az előfizetőről az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és
információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, és az előfizető adatkezelési
nyilatkozatai szerint kezelni.
A szolgáltató az előfizetők személyes adatainak kezelésének feltételeiről Adatkezelési
Tájékoztatót tart hatályban, amely a jelen általános szerződési feltételek 6. számú mellékletét
képezi.

10.2 Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről
Az előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltató az ügyfélszám megadásán keresztül végzi el
az előfizető azonosítását minden olyan esetben, amikor arra az előfizető személyazonosító
okmányaiból történő közvetlen meggyőződés útján nincs lehetőség. Az előfizető saját
érdekében vállalja, hogy ügyfélszámát magántitokként kezeli, azt illetéktelen harmadik
személy részére nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé. Az előfizető tudomásul veszi továbbá,
hogy a szolgáltató az előfizető ügyfélszámát a szolgáltatónak megadó harmadik személyt
jogosult úgy tekinteni, mint akit az előfizető a szolgáltatóval szembeni képviseletére
meghatalmazott, kivéve, ha az előfizető a szolgáltatóval közölt írásbeli nyilatkozatban
eltérően rendelkezett.
A szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást az általános szerződési
feltételek 6. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

11 Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a
nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és
határideje (különösen előfizetői névjegyzékhez, a forgalmi adatokon
kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához, értéknövelt szolgáltatások
nyújtásához, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez, és
üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez, tételes
számla igényléséhez, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra
vonatkozó nyilatkozatok, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó
nyilatkozat)
A kis- és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal
kérhetik az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását.
Hatályos: 2014. február 01-től
File neve: Tv_aszf_20140201.docx
43. oldal, összesen: 68

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek

A szolgáltató a kérést akkor teljesíti, ha a kérelmező egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy nem
minősül üzleti előfizetőnek, és gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői
szolgáltatást.
Az előfizető a jelen pont szerinti nyilatkozatát írásban jogosult módosítani és a szolgáltató a
módosítást a nyilvántartásaiban legfeljebb 8 napon belül átvezeti.
Az előfizető jogosult a szerződés megkötésekor vagy azt követően nyilatkozni az elektronikus
értesítés (elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítés)
elfogadásáról.
Az előfizető az elektronikus értesítés elfogadására vonatkozó nyilatkozatát bármikor,
ingyenesen, a szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségeinek valamelyikén jogosult módosítani.
Az előfizető jogosult a szerződés megkötésekor vagy azt követően nyilatkozni arról, hogy
adatai közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény-, vagy piackutatás, valamint a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen
üzletszerzés, illetve egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás céljából
felhasználásra kerüljenek.
Az előfizető a jelen pont szerinti nyilatkozatát írásban jogosult módosítani és a szolgáltató a
módosítást a nyilvántartásaiban legfeljebb 8 (nyolc) napon belül átvezeti.
Az előfizető egyéb nyilatkozatait az előfizetői szerződés megkötésekor és az előfizetői
jogviszony fennállása alatt írásban vagy a szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein teheti
meg, vagy módosíthatja.

12 Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő
megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget
tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná
12.1 Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei
Az előfizetői szerződés megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a szerződésben meghatározott idő elteltével;
az előfizető halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;
szolgáltatói és előfizetői rendkívüli felmondással;
az előfizető rendes felmondásával;
szolgáltatói rendes felmondással;
a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
egyéni előfizető elhalálozása esetén; ha nincs az általános szerződési feltételek 9.3.2
pontja szerinti átírásra jogosult örökös;
üzleti/intézményi előfizető jogutód nélküli megszűnésével;
a felek közös megegyezésével;
az Eht. 134.§ (11) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a szolgáltatás
nyújtásának lehetetlenülése esetén;
a kiegészítő / prémium szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnik, ha
a kábeltelevízió szolgáltatási csomagra megkötött előfizetői szerződés bármely okból
megszűnik, és az előfizető egyidejűleg nem köt új kábeltelevízió szolgáltatási
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előfizetői szerződést (az előfizető nem rendelkezik hatályos kábeltelevízió
szolgáltatási előfizetői szerződéssel).
l) az előfizetőnek a hozzáférési ponthoz tartozó ingatlan használatára való
jogosultságának megszűnéséve, az erről való tudomásszerzés napjával.
Határozott idejű előfizetői szerződés határozott idejének lejártát megelőzően legalább 30, de
legfeljebb 60 nappal a szolgáltató köteles az előfizetőt a számlalevél mellékletében,
számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó
elektronikus úton tájékoztatni, a határozott idejű előfizetői szerződésből hátralévő napok
számáról és az előfizetői szerződés megszűnésének időpontjáról.

12.2 Előfizetői felmondás
Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási
határidővel bármikor jogosult, további jogkövetkezmények nélkül, rendes felmondás útján
felmondani.
A felmondást a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodához, illetőleg a központi
ügyfélszolgálati irodához kell eljuttatni, írásban, szóban vagy telefonon tett bejelentéssel. Az
előfizetői szerződés megszűnése nem mentesíti az előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges
tartozásai kiegyenlítésének, illetve az előfizető birtokában levő, a szolgáltató tulajdonát
képező eszközök visszaszolgáltatásának kötelezettsége alól.
Az előfizetői szerződés az előfizető által ráutaló magatartással is megszüntethető oly módon,
hogy az előfizető a szolgáltatás igénybe vételéhez a szolgáltató által biztosított eszközöket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, azok minden tartozékával a szolgáltató
részére – az előfizető személyének azonosítására alkalmas módon - eljuttatja. Ilyen esetben a
felmondási idő az eszközök szolgáltató részére történő megérkezésétől számítandó.
Az előfizető és a szolgáltató megállapodhatnak abban, hogy az előfizető egy általa megjelölt
határnapra mondja fel az előfizetői szerződést. Ebben az esetben az előfizető a felmondásról
szóló nyilatkozatában köteles megjelölni azt a határnapot, amely naptól a nyújtott
szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás megküldésétől számított 8.
és 30. nap között lehet. A szolgáltató e határnapon köteles a szolgáltatást megszüntetni.
A határozott időtartamra megkötött előfizetői szerződést az előfizető csak az előfizető által
igénybe vett kedvezmények visszatérítésének terhével mondhatja fel.
A határozott idejű előfizetői szerződés előfizető általi, a szolgáltató alábbiakban
meghatározott szerződésszegő magatartása miatti rendkívüli felmondása esetén a szolgáltató a
fenti jogkövetkezményeket nem alkalmazhatja:
a) a szolgáltató a hibabejelentéseit követően a hibát 30 napig nem tudja elhárítani;
b) a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás
csatornakiosztását az Eht. 132. § (2a) bekezdésbe ütközően módosítja.
Az előfizető rendkívüli felmondása esetén az előfizetői szerződés a felmondó nyilatkozat
szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg.

12.3 Szolgáltatói felmondás
12.3.1 A szolgáltatói felmondás alaki és tartalmi követelményei
A szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását
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a) írásban, tértivevényes levélben;
b) amennyiben az előfizetői szerződésben az előfizető hozzájárult, olyan elektronikus
dokumentumban vagy elektronikus levélben
köteles az előfizetőnek megküldeni.
Az előfizető szerződésben szereplő címére tértivevényesen megküldött felmondó levél a
sikertelen kézbesítés megtörténtét követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő,
amennyiben az „nem kereste”, „nem fogadta el”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel
érkezik vissza.
Az elektronikus dokumentum illetve elektronikus levél kézbesítésének szolgáltató által
hitelesen igazolhatónak kell lennie, kivéve, ha az előfizetőt a felmondásról azért nem tudja így
értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az
előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez esetben a szolgáltató az
előfizetőt az előfizetői szerződés felmondásáról az Eht. 144. § (4) bekezdésében
meghatározott egyéb módon is értesítheti.
A szolgáltató általi felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell
a) a felmondás indokát, és
b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és
c) ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását
arról, hogy ha az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az
előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával.
12.3.2 A szolgáltató rendes felmondása
A szolgáltató a határozott vagy határozatlan idejű előfizetői szerződést 60 (hatvan) napos
határidővel jogosult felmondani.
12.3.3 A szolgáltató rendkívüli felmondása az előfizető szerződésszegése miatt
A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést 15 (tizenöt)
napos határidővel felmondhatja, ha
a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű
működését, ideértve azt az esetet is, amikor az előfizető szolgáltató tulajdonát képező
eszközökön a szolgáltatón kívüli személlyel végeztet karbantartási, illetve javítási
munkákat, vagy azokat megrongálja, és az előfizető ezt a szerződésszegést a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követő 3 napon belül sem szünteti meg;
b) az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi
lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített
hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze;
c) az előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja,
különösen:
(i) az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően is
jogosulatlanul vételezi a műsorjelet, azt, vagy a rendelkezésére bocsátott
berendezéseket harmadik személynek jogellenesen továbbítja, átadja vagy a kódolt
műsorjelet jogosulatlanul dekódolja, mellyel szerzői- és szomszédos jogi jogsértést
követ el; vagy
(ii) ha az előfizető a kódolási algoritmus, illetve a szoftver forráskódjának
megfejtésére irányuló tevékenységet végez, vagy ezekre kísérletet tesz, és ezzel
szerzői jogi jogsértést követ el;
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(iii)az előfizető a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott berendezéseket nem
rendeltetésszerűen használja (ide értve a set-top-box biztonsági címkéjének
sérülését is, mellyel szerzői jogi jogsértést követ el a szerzői jogokról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény értelmében), és az előfizető ezt a szerződésszegést a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés közlésétől számított 3 napon belül
sem szünteti meg;
A szolgáltató a szerződésszegés megszüntetésére értesítésében a 12.3.3 b) pont esetében 8
napot, egyéb szerződésszegés esetében 3 (három) napot biztosít.
12.3.4 A szolgáltató rendkívüli felmondása az előfizető díjtartozása miatt
A szolgáltató az előfizetői szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel mondhatja fel,
amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés
elküldését legalább 15 nappal követő második értesítésben megjelölt fizetési határidőig sem
egyenlítette ki.
Nem jogosult a szolgáltató felmondani az előfizetői szerződést, ha
a) a díjtartozás összege nem haladja meg
 az előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget; illetőleg
 havi előfizetési díj hiányában vagy 10 000 (tízezer) forintnál magasabb előfizetési
díj esetén a 10 000 forintot; vagy ha
b) az előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a
hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett
elő, feltéve, hogy a szolgáltatás esedékes, nem vitatott további díjait folyamatosan
megfizeti.
12.3.5 A 12.3.3 és 12.3.4 pont szerinti szolgáltatói felmondás közös szabályai
A szolgáltató jogosult a szolgáltatás felmondása helyett az előfizető díjtartozása esetén 3
(három) havi előfizetői díjnak megfelelő vagyoni biztosítékot kérni.
Amennyiben az előfizető a biztosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a szolgáltató a
szerződést nem mondja fel. Ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, és az
előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem
szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Erről a szolgáltató köteles az előfizetőt
haladéktalanul értesíteni.
A 12.3.3 és 12.3.4 pontban foglalt felmondási ok fennállása esetén a szolgáltató a felmondási
idő alatt – amennyiben annak oka az előfizető szerződésszegése - jogosult az
szolgáltatás(oka)t az Eht. 137. §-a, illetve az általános szerződési feltételek 5.2 pontjában
foglaltak szerint korlátozni.
A szolgáltató jogosult az előfizetői szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy
korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az előfizető a korlátozás
okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a
felmondás feltételei egyébként fennállnak.
Ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése és az előfizető a felmondási idő alatt a
szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató
felmondásával. Erről a szolgáltató köteles az előfizetőt haladéktalanul értesíteni.
Az előfizetői szerződésnek az előfizető szerződésszegése miatt történő felmondása esetén a
szerződésből származó valamennyi díjfizetési kötelezettség a felmondás hatályosulásával
azonnal esedékessé válik.
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12.3.6 Az előfizető kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén
Az előfizetői szerződés megszűnése esetén az előfizető köteles a szolgáltató tulajdonában lévő
és a hálózatról leválasztható kihelyezett távközlő berendezéseket és eszközöket (pl. set-topbox) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szerződését megszűnését követő 3
munkanapon belül visszaszolgáltatni. Amennyiben az előfizető ezen kötelezettségének nem
tesz eleget, köteles a kárt megtéríteni, illetve a 3. számú mellékletben meghatározott összegű
kártérítési díjat megfizetni. Az előfizető kártérítési kötelezettsége mind a berendezések
megrongálódása, mind azok visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben
a felek úgy tekintik, hogy az adott berendezés megsemmisült.

13 A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a
közvetítőválasztást
biztosító
összekapcsolási
szerződésekben
foglaltakkal összhangban
A címben foglaltak a műsorterjesztési szolgáltatás szempontjából nem relevánsak, a jelen
általános szerződési feltételek ezek tekintetében rendelkezést nem tartalmaz.

14 Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb
kötelezettségei
14.1 Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
Az előfizető a szolgáltatás igénybe vétele, és előfizetői jogviszonya fennállása alatt
mindvégig köteles a szolgáltatóval jóhiszeműen együttműködni, különösen, de nem kizárólag:
 A szolgáltató által kért, illetve jogszabályban meghatározott nyilatkozatait megtenni;
 Az előfizetői szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatokat helyesen és
hiánytalanul, a valóságnak megfelelően megadni, az azokban bekövetkezett
változásokat a szolgáltatónak bejelenten;
 Az előfizetői hozzáférési pont létesítésével összefüggésben amennyiben ahhoz
harmadik fél hozzájárulása vagy engedélye szükséges, azt beszerezni, illetve a
szolgáltató figyelmét felhívni erre;
 Megtenni minden olyan, intézkedést, ami a szolgáltatás igénybevételéhez, és ami a
szolgáltató hibás teljesítésének nem minősülő, azonban hibabejelentést eredményező
körülmény elhárításához szükséges, így különösen köteles az előfizető a
hibabejelentés előtt meggyőződni arról, hogy a végberendezés, a set-top-box
áramellátása biztosított, valamint a hálózati elemek egységessége és épsége, az
összekötő kábelek csatlakozása biztosított;
 Tájékoztatni a szolgáltatót mindazon adat és információ vonatkozásában, mely a
szolgáltatásra vagy a szolgáltatóra kihatással lehet;
 Szerződésszerűen teljesíteni minden egyéb, a jelen általános szerződési feltételekben
vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségét.

14.2 A szolgáltatás rendeltetésszerű használata
Az előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, azaz szerződésszerűen használni. Az
előfizető köteles a szolgáltatás igénybevétele során az általános szerződési feltételekben és az
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előfizetői szerződésben meghatározott szabályokat, illetve a mindenkor hatályos
jogszabályokat betartani. Az előfizető felelősséggel tartozik a szolgáltató felé az előfizetői
szerződés megszegéséből eredő károkért.

14.3 A végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató
tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos
kötelezettségek
Ezen kötelezettségeket az általános szerződési feltételek 12.3.6 pontja tartalmazza.

14.4 Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás
Az előfizető a szolgáltató részére megadott adataiban bekövetkezett bármely változást
haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 3 munkanapon belül köteles a
szolgáltató részére bejelenteni, és együttműködési kötelezettsége körében a szolgáltató
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges egyéb információkat, nyilatkozatokat megadni.
Az előfizető az általános szerződési feltételek 14. pontjában, illetve az általános szerződési
feltételekben rögzített kötelezettségeinek megszegése a szolgáltató terhére nem eshet, így
különösen, ha valamely szolgáltatói kötelezettség teljesítésének feltétele, vagy lényeges eleme
az előfizető együttműködése, vagy közreműködése, úgy a szolgáltató mindaddig nem esik
késedelembe, amíg az előfizető együttműködési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.
Ilyen esetben a szolgáltató számára, a teljesítésre nyitva álló határidők az előfizető
kötelezettségeinek teljesítéséig eltelt idővel meghosszabbodnak.

15 Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba
tartozó médiaszolgáltatások és kiegészítő médiaszolgáltatások
meghatározása, valamint – amennyiben a szolgáltató fel kívánja
tüntetni – az Eht. 132. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok
Az egyes díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatásokat az 2. számú mellékletben megtalálható
csatornakiosztások tartalmazzák. A szolgáltató ugyanott tünteti fel azt, ha valamely
médiaszolgáltatás szerepeltetését a programcsomagban meghatározott ideig (meghatározott
időpontig) vállalja.
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1. számú melléklet: A felügyeleti szervek elérhetősége, vitarendezési
fórumok
A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a
hibabejelentő szolgálat működtetésével, az egyedi előfizetői szerződés és az általános
szerződési feltételek tartalmával kapcsolatos vita esetén, valamint nem természetes személy
esetén a 2. pontban megjelölt ügykörökben: [Eht. 10.§ (1) m)]
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1015 Budapest Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.75.
Telefon: 06 1 / 457-7100
Telefax: 06 1 / 356-5520
E-mail: info@nmhh.hu
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1133 Budapest Visegrádi u. 100.
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf.997.
Telefon: 06 1 / 468-0500
Telefax: 06 1 / 468-0509
E-mail: info@nmhh.hu
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala – Pécs
Cím: 7624 Pécs, Alkotmány utca 53.
Levelezési cím: 7602 Pécs Pf. 459.
Telefon: 06 72 / 508-800
Telefax: 06 72 / 508-808
E-mail: uszi-pecs@nmhh.hu
Az előfizető a Média- és Hírközlési Biztoshoz is fordulhat, ha a szolgáltató tevékenysége,
szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetőleg valamely
intézkedése elmulasztása következtében az előfizetőt elektronikus hírközlésre vonatkozó
szabályban vagy az előfizetői szerződésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem
érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Média- és Hírközlési Biztos
Cím: 1525 Budapest, Pf.75.
Panaszbejelentés tehető továbbá az alábbi linken elérhető űrlapon:
www.mediaeshirkozlesibiztos.hu
Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi
intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ben. vagy az Eht.
végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal
szembeni megsértése, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban
az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt
követelmények fogyasztókkal szembeni megsértése, továbbá a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (természetes személy
ügyében): [Eht. 150/A.§, Fttv. 10.§ (1)]
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Postacím: 1428 Budapest, PF: 20.
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Tel: 06 1 / 459-4800, fax: 1/210-46-77
Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 7622 Pécs, Szabadság u. 7.
Postacím: 7622 Pécs, Szabadság u. 7.
Telefon: 06 72 / 510 494, 06 72 / 510 790
E-mail: fogyved_ddf_pecs@nfh.hu
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására
kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi
tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az
általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve –
fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45.§, Fttv. 10.§ (3)]
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest V, Alkotmány u. 5.
Postacím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.
Telefon:06 1 / 472-8851; 06 1 / 472-8905
E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
A szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén:
Mágocs Város jegyzője
7342 Mágocs, Szabadság u. 39.
Telefon: 06 72 / 451-110 / 14
E-mail: jegyzo@magocs.hu
Az előfizető és a szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek
közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson
kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége
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esetén pedig az ügyben döntés hozatala ügyében (amennyiben az előfizető a szolgáltatóval
már közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén: [Fgytv. 18.§ (1)]
Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefon: 06 72 / 507-154
E-mail: bekelteto@pbkik.hu
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
Fogyasztóvédelmi ügyben általában
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)
1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefon: 06 1 / 311-7030
Telefax: 06 1 / 331-7386
A panaszok és bejelentések módját tartalmazó jogszabályok, szabályok:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Az érintett fogyasztóvédelmi szervezet eljárásrendje szerint.
Az előfizető és szolgáltató között az előfizetői szerződés kapcsán felmerült jogvitákban
kizárólagosan illetékes bíróság a Komlói Városi Bíróság.
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3. számú melléklet: Díjszabás
Egyszeri díjak
Az egyszeri díjakat a szolgáltató nettó árban állapítja meg. Ennek értelmében a közölt bruttó
árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák, de ÁFA változás esetén a nettó díjak továbbra is
érvényesek.
Szolgáltatás

Díja (bruttó)

Belépési díj

8.500 Ft

Hálózatfejlesztési hozzájárulás

egyedi árajánlat szerint

Plusz előfizetői hozzáférési pont kiépítésének díja

egyedi árajánlat szerint

Áthelyezési díj

4.190 Ft

Átírási díj

1.020 Ft

Elállási díj

3.175 Ft

Kiszállási díj

1.590 Ft

Visszakapcsolási díj – szüneteltetés után

1.590 Ft

Behajtási eljárási és visszakapcsolási díj

1.905 Ft

Kártérítési díj

az új berendezés beszerzési költsége

Új kártya díja

12.700 Ft

Csomagmódosítási díj

3.000 Ft

Adminisztrációs díj

1.015 Ft

Fizetési felszólítás díja

510 Ft

Készülék behangolási díj

1.270 Ft

Kikapcsolási díj

1.525 Ft

Korlátozási díj

1.525 Ft

Vizsgálati díj

a mindenkori hatósági díj + 6.350 Ft + ÁFA

Havi előfizetési díjak
A programcsomagok díjait a szolgáltató nettó árban állapítja meg. Ennek értelmében a közölt
bruttó árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák, de ÁFA változás esetén a nettó díjak továbbra is
érvényesek.
Díja (bruttó)

Programcsomag
Alap csomag

1.300 Ft

Családi csomag

2.850 Ft

Extra csomag

3.750 Ft

Extra+ csomag

5.580 Ft
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4. számú melléklet: A vezetékes műsorterjesztési szolgáltatások minőségi
célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük
ellenőrzésének mérési módszere
Az előfizetői szolgáltatások vállalt minőségi célértékei
Minőségi mutató megnevezése

Célérték

1. A szolgáltatáshoz való új hozzáférési pont létesítésének
vállalási határideje

30 nap

2. A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási határideje

72 óra

3. A szolgáltatás időbeli rendelkezésre állása
4. Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 másodpercen belüli

90 %
75,00 %

jelentkezésének aránya

5. Vivőszintek az előfizetői hozzáférési ponton
6. Az elosztott szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb

≥ 60 dBµV
≤ 3 dB

jelszintkülönbségek az előfizetői hozzáférési ponton

7. Vivő/zaj viszony az előfizetői hozzáférési ponton

≥ 42 dB

≥ 28 dB az előfizetői
végponton
60 dBµV-os analóg
jel esetén

8. Modulációs hibaarány (MER)

Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése:
1. A szolgáltatáshoz való új hozzáférési pont létesítési ideje: a szolgáltatáshoz létesített új
hozzáféréseknek az esetek 80 %-ában teljesített határideje napokban, egy napnál rövidebb
határidő esetén órában kifejezve.
Új hozzáférés létesítésnek minősül az első hozzáférés létesítés, az áthelyezés, az előfizetőnél
további hozzáférés létesítés, ha a létesítés fizikai megvalósítást igényel helyhez kötött
előfizetői hozzáférés igénybevétele esetén. Amennyiben a szolgáltató és az előfizető
megegyezik, hogy több vonal vagy szolgáltatási tétel megrendelését lépcsőzetesen teljesíti,
akkor minden egyes jóváhagyott szállítási időpont külön megrendelésnek számít mérési
szempontból. Amikor egy igénybejelentő többféle helyszínen létesített szolgáltatást rendel,
akkor a szolgáltatásnak az egyes helyszíneken történő biztosítása külön megrendelésnek
számít mérési szempontból.
Kizárt esetek különösen:
 visszavont megrendelések,
 az új előfizetői hozzáférési (fizikai) pont létesítése nélküli bekapcsolás,
 azok az esetek, amikor a szolgáltatást az előfizetőnek kell aktiválnia (pl. pre-paid
szolgáltatás),
 ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem
lehetséges a megkívánt időben,
 ha az igénylő halasztást, vagy későbbi időpontot kért a létesítésre.
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2. A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási ideje: a minőségi panaszok alapján indított
hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje órában kifejezve.
A megkezdett órákba beleszámítandók az ünnep- és munkaszüneti napok is.
Minőségi panasz: szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, az
érdekkörébe tartozó, szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői
bejelentés (hibabejelentés).
Hibabejelentés: a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló
bejelentés, amelyet az előfizető tesz és a szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt
elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak meghibásodásának tulajdonítható.
Többvonalas, többcsatornás előfizetői hozzáférésről bejelentett hibákat egy hibának kell
tekinteni, a bekapcsolt, érintett vonalak, csatornák számától függetlenül. A hibaelhárítási idő
csak azokra az esetekre vonatkozik, ahol a szolgáltató az előfizetővel az általános szerződési
feltételek szerinti hibaelhárítási feltételekkel szerződik.
Kizárt esetek különösen:
 előfizetői végberendezés hibája,
 ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ és ez a hozzáférés — a
szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt — nem lehetséges a megkívánt időben,
 ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását.
3. A szolgáltatás időbeli rendelkezésre állása: a szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges
időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez viszonyított
százalékban kifejezve.
Szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartama az az időszak, amikor az előfizetők a
szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes
előfizetők érzékelték-e. Szolgáltatás-kiesésnek nevezzük, amikor a szolgáltatás az előfizető
számára nem igénybe vehető.
A szolgáltatás-kiesés időtartamába tartozik:
 a szolgáltatás váratlan meghibásodás miatti szünetelése,
 a szolgáltatás tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelése.
Kizárt esetek különösen:
 a szolgáltatás előfizető kérésére történő szünetelése,
 sem a szolgáltatónak, sem az előfizetőnek fel nem róható (harmadik fél által
előidézett) okok, mely elháríthatatlan, és tartósan fennáll
 Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek
védelmében a jogszabályok által előírt módon történő szünetelése.
4. Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató
általános szerződési feltételekben közzétett telefonos ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra
érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel fogadott hívások havi
átlagos aránya az összes beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve (max. 2 tizedesre).
5. Vivőszint az előfizetői hozzáférési ponton: az adatgyűjtési időszakban az előfizetői
hozzáférési pontokon mért valamennyi televízió műsorcsatorna vivőszintjének az esetek 80
%-ában teljesített értéke. Az alapadatot hitelesített mérőműszer szolgáltatja.
6. Az elosztott szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbségek az
előfizetői hozzáférési ponton: az adatgyűjtési időszakban az esetek 80 %-ában az előfizetői
Hatályos: 2014. február 01-től
File neve: Tv_aszf_20140201.docx
57. oldal, összesen: 68

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek

hozzáférési pontokon mért legnagyobb jelszintkülönbség az elosztott szomszédos televíziós
műsorcsatornák között. Az alapadatot hitelesített mérőműszer szolgáltatja.
7. Vivő/zaj viszony az előfizetői hozzáférési ponton: az adatgyűjtési időszakban az esetek 80
%-ában mért televízió műsorcsatorna vivő/zaj viszony az előfizetői hozzáférési pontokon. Az
alapadatot hitelesített mérőműszer szolgáltatja.
8. Modulációs hibaarány (MER): az adatgyűjtési időszakban az előfizetői hozzáférési
pontokon az esetek 80 %-ában a hibásan moduláltan átvitt bitek aránya az összes átvitt bithez
képest. Az alapadatot hitelesített mérőműszer szolgáltatja.
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5. számú melléklet: Egyszeri díjak fajtái
Belépési díj
Az előfizetői hozzáférési pont létesítéséért, és a szolgáltatás aktiválásáért fizetendő díj.
Belépési díj megfizetésére az előfizető abban az esetben köteles, amennyiben a szolgáltatás
igénybevétele érdekében szükséges előfizetői hozzáférési pont létesítése a felszerelési címen,
vagy házhálózat kiépítése és/vagy rendszerre kapcsolása szükséges. A díj fejében a
szolgáltató egy előfizetői hozzáférési pontot épít ki. Belépési díj fizetendő továbbá,
amennyiben a szolgáltató a már kiépült előfizetői hozzáférési ponton új szerződés megkötése
alapján teljesíti a szolgáltatást, a szolgáltatás aktiválásával, indításával kapcsolatos
adminisztratív és egyéb teendők után.
A kiépítéskor a végberendezés első behangolása ingyenes.
Eseti (adminisztrációs) díjak
Az eseti (adminisztrációs) díjak mértékét az általános szerződési feltételek 3. sz. melléklete
tartalmazza. Az eseti (adminisztrációs) díjak a következők:
Hálózatfejlesztési hozzájárulás
Különleges (egyedi) esetben, amikor az ügyfél által kért előfizetői hozzáférési pont létesítése
a szolgáltató részéről kiegészítő beruházást igényelne, a szolgáltató az előfizetői hozzáférési
pont létesítésével kapcsolatban egyedi külön megállapodás alapján, hálózatfejlesztési
hozzájárulást számít fel.
Ilyen egyedi esetnek minősülnek különösen az alábbiak:
 amennyiben az ügyfél az előfizetői leágazástól (TAP) légkábeles csatlakozással
köthető be, de az ügyfél földalatti létesítést igényel,
 ha a kiépítendő előfizetői hozzáférési pont a hálózat leágazási ponttól több mint 30
(harminc) méter távolságra van,
 ha több előfizetői hozzáférési pont kiépítését kéri,
 ha az ügyfél erősítő felszerelését kéri saját ingatlanán belül és vállalja annak az
elektromos hálózatról történő üzemeltetését saját költségviseléssel,
 ha a szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérő megoldást igényel az ügyfél,
feltéve, ha azt a szolgáltató teljesíteni vállalja,
 ha az ügyfél ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri,
 ha esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az ügyfél.
A szolgáltató és az ügyfél a fentiek teljesítésére 30 (harminc) napnál hosszabb határidőben is
megállapodhatnak.
Plusz előfizetői hozzáférési pont kiépítésének díja
A szolgáltatási címen lévő ingatlanba az előfizető kérésére egynél több előfizetői hozzáférési
pont is létesíthető díja megfizetése esetén, melynek megfizetésére az előfizető előfizetői
hozzáférési pontonként köteles.
Áthelyezési díj
Amennyiben az előfizető a szolgáltatást a szolgáltató szolgáltatási területén olyan más címen
kívánja igénybe venni, ahol kiépített előfizetői hozzáférési pont található, a 9.3.1 pontban
meghatározott áthelyezésért a szolgáltató áthelyezési díjat számít fel.
Átírási díj
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Az előfizető személyében szerződés, öröklés, vagy jogutódlás miatti változás esetén, az
előfizetői szerződés átírásáért fizetendő díj.
Elállási díj
Ha az előfizető a szerződéskötést követően, de még az előfizetői hozzáférési pont létesítése
előtt a szerződéstől eláll (ide nem értve a távollévők között létrejött szerződésekről szóló,
17/1999. Kormányrendelet által biztosított elállási jog gyakorlását), köteles a szolgáltató
részére az elállási díjat megfizetni.
Kiszállási díj
Ha a szolgáltató az előfizető kérésére az előfizetővel egyeztetett időpontban az előfizetői
hozzáférési ponthoz kiszáll – beleértve azt az esetet, amikor csomagmódosítás esetén, az
előfizető a szolgáltatót bízza meg az eszköz cseréjével -, az előfizető kiszállási díjat köteles
fizetni, kivéve, ha a kiszállásra a szolgáltató érdekkörében felmerült okból került sor. A
díjfizetési kötelezettség az előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a szolgáltató az előfizető
hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy hibabejelentés esetén amennyiben a hiba
oka az előfizető érdekkörében merült fel (pl. előfizető hibás végberendezése, rongálása, stb.).
Kiszállási díj fizetendő abban az esetben is, ha a szolgáltató az előfizetői végberendezést (Tv,
rádió, videó) az előfizető külön kérésére a szolgáltatási programokra beprogramozza.
Visszakapcsolási díj – szüneteltetés után
Amennyiben a szolgáltatás az előfizető kérésére, vagy egyéb, az előfizető érdekkörébe eső
okból kifolyólag szünetelt, és az előfizető a szolgáltatás helyreállítását kéri, visszakapcsolási
díj fizetendő.
Behajtási eljárási és visszakapcsolási díj
Amennyiben a szolgáltatás korlátozására az előfizető díjtartozása miatt került sor, az előfizető
behajtási eljárási és visszakapcsolási díj fizetésére köteles.
Kártérítési díj
A szolgáltató tulajdonában álló hírközlési berendezés elvesztése, vagy megrongálódása esetén
az előfizető a kihelyezett hírközlési berendezés után kártérítést köteles fizetni. Az előfizető
kártérítési kötelezettsége mind a hírközlési berendezés megrongálódása (ide értve a Set-topbox biztonsági címkéjének sérülését is, valamint a mediacard, illetve a smartkártya sérülését
is), mind visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek úgy
tekintik, hogy az adott berendezés megsemmisült. A kártérítés összege berendezésenként
eltérő.
Új kártya díja
A dekódoló kártya (smartkártya) elvesztése, megsemmisülése vagy rendeltetésszerű
használatra alkalmatlanná válása esetén a kártya pótlása után fizetendő díj.
Csomagmódosítási díj
Az előfizetői kérésre történő programcsomag módosítás esetén az előfizető által fizetett
összeg.
Számlamásolat díja
Amennyiben az előfizető az általa igénybevett szolgáltatások díjairól kiállított számláról
hiteles másolatot kér, a 3. sz. mellékletben meghatározott adminisztrációs díjat köteles
megfizetni.
Fizetési felszólítás díja
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A fizetési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítő előfizető részére megalapozottan
küldött tértivevényes ajánlott levél postai költsége és a szolgáltatónál a fizetési felszólítás
kibocsátásával kapcsolatban felmerült további költségek és díjak együttesen.
Készülék behangolási díj
Az előfizető végberendezésének az igényelt díjcsomag csatornáira való behangolása miatt
fizetendő díj, amely a kiépítést követő első behangolás kivételével minden esetben az
előfizető által fizetendő.
Kikapcsolási díj
Amennyiben a szolgáltatás az előfizető kérésére, vagy egyéb, az előfizető érdekkörébe eső
okból kifolyólag szünetel és ennek megvalósításához a szolgáltató helyszíni intézkedése
szükséges, kikapcsolási díj fizetendő.
Korlátozási díj
Amennyiben a szolgáltatás korlátozására kerül sor és ennek megvalósításához a szolgáltató
helyszíni intézkedése szükséges, korlátozási díj fizetendő.
Vizsgálati díj
Amennyiben az előfizető ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a
megismételt vizsgálatot igényli, azonban a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy
annak költségeit, valamint a hatóság által a szolgáltatóval szemben érvényesített további díjat
a szolgáltató jogosult az előfizetőre áthárítani.
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6. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre
1. A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái
A jogszabályban kötelezően előírt, illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a szolgáltató
által kezelt személyes adatok a következők:
A. A szolgáltató az előfizetők részére történő számlázás, díjak beszedése céljából a
következő adatokat kezelheti:
a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;
b) természetes személy előfizető esetén az előfizető születéskori neve, anyja neve,
születési helye és ideje;
c) üzleti előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási
száma, valamint az előfizető pénzforgalmi számlaszáma;
d) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma;
e) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek;
f) az előfizetői hozzáférési pont helye;
g) az előfizetői hozzáférési pont egyéb azonosítója;
h) a szolgáltatás típusa, kezdő időpontja;
i) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
j) az előfizető címe és az állomás típusa;
k) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;
l) a hívó és a hívott előfizetői számok;
m) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott
beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon
szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás
igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén
az alkalmazott azonosítók;
n) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
o) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
p) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;
q) telefon szolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető
egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására
vonatkozó adatok;
r) az előfizető által választott díjfizetési mód;
s) az előfizető által választott fizetési periódus;
t) pénzintézeten keresztül fizetés esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma;
u) az előfizető által választott kedvezmények, hűségnyilatkozat;
v) ha az előfizető és a számlafizető személye egymástól eltér, abban az esetben a
számlafizető a)-c) pontban meghatározott adatai;
w) ha az egyéni előfizető korlátozottan cselekvőképes, a természetes személy
előfizető törvényes képviselőjének a)-b) pontban meghatározott adatai.
B. A hibaelhárítás alapján tett intézkedések visszakövethetősége érdekében:
a) az előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját;
b) a hibajelenség leírását;
c) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);
d) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét;
e) a hiba okát;
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f) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét
(eredménytelenségét és annak okát);
g) az előfizető értesítésének módját és időpontját.
C. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződés módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése céljából:
a) az előfizető értesítési címét, telefonszámát vagy más elérhetőségét;
b) ha szükséges, az előfizetői szolgáltatás megnevezését, a hozzáférési pont címét,
előfizető azonosító számát;
c) a bejelentés, panasz rövid leírását;
d) a bejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);
e) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményeit;
f) a bejelentés, panasz orvoslásának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra);
g) az előfizető értesítésének módját és időpontját.
D. A szolgáltató saját üzletszerzési céljából – az előfizető kifejezett előzetes
hozzájárulásával – kezelheti az 1. A. pont szerinti adatokat (tervezett változások és
fejlesztések, új szolgáltatások, vásárlást ösztönző kedvezményes illetve hűségakciók,
nyereménysorsolások, stb.).
2. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja
2.1. Az 1. A. pont szerinti adatok az előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2)
bekezdése szerinti elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő
határidőt ír elő. A szolgáltató az 1.A. pont szerinti adatokat tartalmazó, a rendszerében
keletkezett fájlokat, az annak alapján kiállított számlára vonatkozó, a 143. § (2) bekezdése
szerinti elévülést követő 1 év után, 30 napon belül törölni köteles. Külön törvény ilyen
előírása esetén a szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti célból
kezelheti, az Eht. szerinti adatkezelést a fentiek szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie.
Az igénylő 1. A. pont szerinti adatait a szolgáltató az előfizetői szerződés megkötését
követően az előfizetők adataira vonatkozó szabályok szerint kezeli, az előfizetői szerződés
megkötésének végleges elmaradása esetén pedig nyilvántartásából törli.
2.2. Az 1. B. és 1. C. pont szerinti adatokat a szolgáltató legalább egy évig megőrzi. A
szolgáltató az adatokat a hiba elhárítását vagy panasz elbírálását követő esetleges jogvitára
nyitva álló idő leteltéig vagy a jogvita jogerős lezárásáig, illetve a szolgáltatás minőségével
összefüggésben számára jogszabályban előírt statisztikai információs kötelezettségei
elévüléséig kezeli.
2.3. A szolgáltató a 3.1. pont c) pontjában meghatározott adatszolgáltatás biztosítása céljából
köteles az adatokat az Eht. 159/A. § szerint megőrizni
2.4. A szolgáltató a 3.1.pont c) pontjában meghatározott adatszolgáltatás biztosítása céljából legfeljebb három évig - kezelheti az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen
alkalmazott - így különösen a tulajdonosa által letiltott - előfizetői végberendezések
használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő
hálózatában keletkező és rendelkezésre álló adatokat.
2.5. Az 1. D. pont szerinti adatokat a szolgáltató saját üzletszerzési céljából az előfizető
hozzájárulásának időtartama alatt kezelheti, az ilyen célú kezelést az előfizető
hozzájárulásának visszavonásakor, egyéb esetben a 2.1. pont szerint a szolgáltató
megszünteti.
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2.6. A szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően
haladéktalanul törli, ha a szolgáltatónál valamely 1. pontban nem említett célból történő
adatkezelésre került sor.
2.7. A szolgáltató köteles az előfizetőkről nyilvántartott személyes adatok védelméről
gondoskodni.
2.8.1. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz hozzáférést
jelszóvédelemmel kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell
vezetni. A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell
folyamatosan készíteni.
2.8.2. A papír alapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani.
2.8.3. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső
előírások figyelembe vételével kell tárolni.
2.8.4. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre
kerülő nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón levő adatokat
helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el
kell égetni vagy más módon (égetéssel, iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten meg kell
semmisíteni.
3. A személyes adatok továbbításának esetei
3.1. Az 1. A. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek,
átadhatók:
a) azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a
forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik;
b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek
részére;
c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy
jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a
bíróságnak;
d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.
3.2. Az 1. B. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek,
átadhatók:
a) azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a hibaelhárítást illetőleg az ügyféltájékoztatást végzik;
b) a hibaelhárításból eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek
részére.
3.3. Az 1. C. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek,
átadhatók:
a) azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a panasz ügyintézését, illetőleg az
ügyfél-tájékoztatást végzik
b) a panaszügyekből eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek
részére.
3.4. Az 1. D. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek,
átadhatók – az előfizető kifejezett hozzájárulása esetén – azoknak, akik a szolgáltató
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megbízása alapján a marketing akciót illetőleg a marketing jellegű ügyfél-tájékoztatást
végzik.
3.5. Az 1. D. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek,
átadhatók – az előfizető kifejezett hozzájárulása esetén – harmadik fél számára a harmadik fél
által gyártott/forgalmazott termékekkel vagy nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális
marketing információknak az előfizető részére történő küldése céljából.
3.6. A 3.1.-3.5. pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a
szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.
4. Az előfizető hozzájárulása és módosításának joga
4.1. A szolgáltató az előfizető adatkezeléshez való előzetes hozzájárulását köteles
megszerezni minden olyan esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően
nem írja elő.
4.2. Az előfizető adatkezelési hozzájárulását a szolgáltató a következők szerint szerezheti
meg:
a) az egyéni előfizetői szerződés keretében nyilvántartott hozzájáruló adatkezelési
nyilatkozattal;
b) egyes ajánlat vagy akció esetén az előfizető által szolgáltatott adatlapon tett
nyilatkozattal.
4.3. Az előfizető a hozzájárulásával történő adatkezelésről szóló nyilatkozatát a szolgáltató
ügyfélszolgálatán tett vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával bármikor szabadon
megváltoztathatja.
4.4. Az előfizető adatkezelési nyilatkozatai közül a legutóbbi keltezésű az érvényes.
5. A szolgáltató adatkezelésének szabályai
5.1. A szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási
kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes
jogszabályokban és jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint
teheti lehetővé.
5.2. A titoktartási kötelezettség a szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a
szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel
tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági
viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.
6. Az adatvédelmi felelős
A szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy
Neve:
ifj. Márkus Tibor
Beosztása:
üzletvezető
Telefonszáma:06 20 / 565 6188
E-mail:
tibor@markusbt.hu
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7. számú melléklet: Meghatározások
A jelen általános szerződési feltételek alkalmazása során az itt felsorolt kifejezések a
következő jelentéssel bírnak:
Ajánlat (igény): az ügyfél vagy előfizető szerződéskötési ajánlatának szolgáltatóhoz történő
bejelentése, mely a Ptk. rendelkezéseivel összhangban tartalmazza az ügyfél nyilatkozatát a
megkötendő szerződés lényeges elemei tekintetében (különösen az igénybe venni kívánt
szolgáltatási csomag, díj, időtartam, a felszerelési címen van-e kiépített előfizetői hozzáférési
pont), és a szolgáltató által a szerződéskötéshez és teljesítéshez megkívánt adatokat.
Hiba: a szolgáltatás használata során, a kizárólag a szolgáltató oldalán felmerült körülmény
folytán fellépő olyan jelenség, melynek következtében a szolgáltatás nem vehető igénybe,
vagy annak minősége elmarad az előfizető szerződésben és/vagy általános szerződési
feltételekben meghatározott minőségi célértékektől.
Hibabejelentés: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési
szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás
csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos.
Honlap: a www.markusbt.hu weboldal.
KKV: kis- és középvállalkozás, a kis és középvállalkozások támogatásáról szóló törvényben
ekként meghatározott vállalkozás.
Bejelentés: Olyan- előfizetői panasznak nem minősülő- észrevétel, módosítási vagy egyéb
kérelem, amely a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, vagy a
társaság működésével kapcsolatos valamely tényre, körülményre hívja fel a figyelmet.
Eht.:az Elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 2003. évi C. törvény.
Előfizető: azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vagy más szervezet értendő alatta, aki vagy, amely a nyilvánosan elérhető
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával (a továbbiakban szolgáltató) ilyen
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll. Az előfizető lehet
egyéni vagy üzleti/intézményi kategóriájú.
Előfizetői bejelentés: az előfizetői panasz és a hibabejelentés.
Előfizetői hozzáférési pont: a hálózat részét képező azon fizikai kapcsolódási pont, ahol az
előfizető végberendezése csatlakoztatható a szolgáltató hálózatához. Az előfizetői hozzáférési
pont a szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos felelősségének átadási pontja (határa). A
szolgáltató által kiépített hálózat részét képező koaxiális kábel végpontja.
Előfizetői szerződés: a jelen általános szerződési feltételekben foglalt szolgáltatások igénybe
vételére az előfizető és a szolgáltató által megkötött szerződés, mely az egyedi előfizetői
szerződésből, és az általános szerződési feltételekből áll, azok minden mellékletével és
függelékével együtt.
Érdeklődés: az ügyfél vagy előfizető szolgáltatóhoz érkező megkeresése, melyben
érdeklődését, szándékát fejezi ki a szolgáltatás igénybe vételére, az ahhoz kapcsolódó
szerződés lényeges tartalmi elemeinek ismerete nélkül, vagy amelyben az egyes szolgáltatási
csomagok közüli választáshoz ismertetést kér.
Dekódoló kártya (smartkártya): meghatározott szolgáltatások nyújtásához szükséges, az
előfizetőhöz kihelyezett hírközlési berendezéshez használt kártya, amely az előfizető részére a
digitálisan kódolt szolgáltatás igénybe vételét lehetővé teszi
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Házátadási pont: a szolgáltatás átadásának azon pontja, ameddig a szolgáltató felelőssége a
szolgáltatás nyújtásáért tart. Abban az esetben, ha az előfizető olyan ingatlanba kéri a
szolgáltatás létesítését, melyben az előfizető saját tulajdonú, kiépített hálózattal rendelkezik, a
szolgáltató és az előfizető hálózatának csatlakozási pontja.
Intézményi előfizetők (non-profit szervezetek) azok, amelyek nem haszonszerzés céljából azaz nyereség- illetve vagyonszerzési cél nélkül - tevékenykednek, és céljuk többek között
társadalmi szükséglet kielégítése, szakmai érdekképviselet, kulturális, tudományos vagy sport
tevékenység (pl. közhasznú szervezetek, egyesület, egyesülés, alapítvány, köztestület,
költségvetési szerv).
Műsorterjesztés: olyan különböző átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési
szolgáltatás, amelynek során a műsorszolgáltató által előállított analóg vagy digitális
műsorszolgáltatási jeleket a műsorszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó
vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől és
technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a koaxiális átviteli rendszeren végzett
műsorterjesztés. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az
előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban
értékesített díj ellenében férhet hozzá.
Panasz: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus hírközlési
szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy
érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek. Az előfizetői
panasz olyan nyilatkozat, amelyben az előfizető, vagy a felhasználó azt állítja, hogy a
szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, vagy a szolgáltató alkalmazottjának munkavégzése
részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak és/vagy az általános
szerződési feltételekben foglaltaknak.
Prémium szolgáltatások: a műsorterjesztési alapszolgáltatás igénybevétele mellett igénybe
vehető további műsorterjesztési szolgáltatások.
Rendelet: az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló
6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.
Set-top-box: A digitális szolgáltatás igénybevételéhez, illetve egyes műsorok vételéhez
meghatározott funkcióval rendelkező vevőkészülék és/vagy kiegészítő berendezés.
Számlafizető: azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vagy más szervezet aki vagy amely az előfizetői szerződésben vállalja, hogy az
előfizető által igénybe vett szolgáltatás után járó díjakat megfizeti. Az előfizető és a
számlafizető személye eltérhet.
Szolgáltatás: a jelen általános szerződési feltételekben szabályozott elektronikus hírközlési
(műsorterjesztési) szolgáltatás, mely nem foglalja magában az Eht. 203. § 6. pontjában foglalt
meghatározáson kívül eső, egyéb, a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott
szolgáltatásokat.
Szolgáltató: a jelen általános szerződési feltételek 1. pontjában megjelölt társaság.
Szolgáltatási terület: a általános szerződési feltételek 3.2 pontjában foglalt településeken
található, a szolgáltató hálózatával kiépített azon terület, ahol megtalálható az ügyfél
ingatlanáig kiépített kábeltelevízió hálózat, és ahol a szolgáltató kiegészítő beruházás nélkül
képes előfizetői hozzáférési pont létesítésére.
Ügyfél: a szolgáltatóval annak tevékenysége során kapcsolatba kerülő, de előfizetői
jogviszonyban nem álló személy (különösen a szolgáltatót érdeklődéssel megkereső személy).
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Ügyfélszám: a szolgáltatóval első alkalommal történő szerződéskötéskor a szolgáltató által az
előfizető részére kijelölt szám, ami a későbbiekben az előfizető azonosítását szolgálja.
Üzleti előfizető az a vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozót), szervezet, amely gazdasági,
üzleti, vagy létesítő okiratában, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében veszi
igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást.
Az a nem természetes személy, aki az előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkozik,
hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi igénybe a kábeltelevíziós
szolgáltatást.
Végberendezés: az előfizető tulajdonában álló készülék, amellyel az előfizető a szolgáltatást
igénybe veszi.
Vis Maior: az előfizetőn és a szolgáltatón kívül álló, előre nem látható, és el nem hárítható
külső ok.
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